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FORORD.

De tre bind som her foreligger under fælles-titelen „Henrik

Ibsens efterladte skrifter", har til formål at udvide og uddybe

forståelsen af hans livsværk og hans digter-udvikling.

Den vigtigste del af samlingen er en lang række af opteg-

nelser og udkast til Ibsens skuespil helt fra „Catilina" til

„Når vi døde vågner". Om disse dramatiske forarbejder udtalte han

selv sommeren 1887 til Henrik Jæger (Folkebladets Julenummer

1887, s. 26): „Jeg vil engang forære dem til min søn, så han

kan gøre med dem hvad han vil." Ved samme lejlighed sa han,

at han angred på at han i sin tid havde foræret det oprindelige

„Brand"-manuskript til en dansk samler: „Jeg synes ikke om

at folk skal få se hvilke dumheder jeg har gjort, for jeg fik mit

arbejde som jeg vilde ha det." Denne siste spøgeiide ytring

må selvfølgelig sés i lys af hans forudgående udtalelse, om at

hans søn skulde ha ret til at gøre hvad han vilde med manu-

skripterne, og den kan da ikke betyde andet, end at han ikke

ønsked sine forarbejder kendt eller offentliggjort mens han selv

levde. Selve studiet af et digtværks tilblivelse anså han åben-

bart for meget betydningsfuldt. Gentagne gange, navnlig over-

for sin biograf Henrik Jæger og sin bibliograf J. B. Halvorsen,

har han med yderste omhu git oplysninger om sin arbejdsmåde

og sine forarbejder. Og til sin hustru og sin son sa han mer

end én gang, idet han pegte pa den store pakke med arbejds-

manuskripter som han omhyggelig bevarte: „ Dette er meget
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vigtige ting", eller endog: „ Dette er det vigtigste af det alt-

sammen." Et betegnende træk er det også, at han så sent som

i 1894 betrodde forarbejder til ældre stykker til frøken Hildur

Andersen, med de ord: „Det er vigtige papirer, som engang

vil bli værdifulde." Det er tydeligt at han så på sine forarbejder

på samme made som en maler ser på sine skitser. Og de for-

tjener minst det samme studium.

Helt fra sin ungdom gemte Ibsen på sine dramatiske udkast,

og det var meget mod hans vilje at forarbejderne til hans ung-

domsværker kom ud af hans eje. Da han i 1864 forlod Norge,

satte han dem efter sig i Kristiania sammen med sine andre

ejendele, og det var intet som forbitred ham mere, da han et

par år efter fik budskabet om at en pågående kreditor havde

holdt auktion over det altsammen, end at hans „private breve,

papirer, udkast osv." (Breve I, s. 143) havde kommet i vild-

fremmede menneskers hænder. En del af de manuskripter som

ved den lejlighed kom bort for ham, er senere dukket op igen:

„Blandede Digtninger 1848— 1850", „Catilina", „Rypen i Juste-

dal", „Fjeldfuglen", „Svanhild"; de er kommet i Kristiania uni-

versitets-biblioteks eje, og har der allerede i flere år været til-

gængelige. Det episke „Brand"-udkast og udkastet til „Peer

Gynt" blev ham berøvet ved en dansk samlers begærlige iver,

men nådde dog fra ham frem til det kgl. bibliotek i Køben-

havn, som nu opbevarer dem. Det dramatiske „Brand"-udkast

skænked Ibsen selv til Edward Collins store samling i Køben-

havn, hvorfra det — sammen med en lang række af hans ren-

skrifter — ved testamente er kommet til det kgl. bibliotek. Til

frøken Hildur Andersen gav han forarbejderne til „Rosmers-

holm", „Hedda Gabler" og „Bygmester Solness", som af hende

velvillig er stillet til rådighed for denne udgave. Forøvrig be-

holdt han i sit eget eje forarbejderne til hele rækken af dra-

maer fra „De unges forbund" til „Når vi døde vågner", og des-

uden til digtsamlingen af 1871; bare til „En folkefiende" fandtes
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der ingen optegnelser efter ham. Hele denne vigtige samling

har hans arvinger skænket til Kristiania universitets-bibliotek,

hvor den fra nu af vil være tilgængelig for almenheden, så at

ikke bare vor udgave kan kontrolleres af enhver forsker, men

også udfyldende studier gøres.

Det kunde denne gang ikke være tale om at meddele arbejds-

manuskripterne i sin helhed; en absolut fuldstændig udnyttelse

af dem må udstå, indtil der kan bli rum for en stor historisk-

kritisk udgave af alle Ibsens skrifter. Vi har her måttet be-

grænse os til at ta med det vigtigste stof, og derved har natur-

ligvis ofte vort subjektive skon måttet være afgørende. Men

vi har stræbt at få med alt som kunde belyse hovedlinjerne i

udviklingen af digterens tankeliv og kunstform.

I hovedteksten har vi navnlig optat mere sammenhængende

stykker, som ialfald tilnærmelsesvis kunde læses for sig. Mindre

varianter dertil er delvis trykt med petit under siden. En række

varianter til enkeltstående replikker eller ord er anført blandt

oplysningerne til hvert stykke i tredje bind. Man må ikke her

vente at finde hver eneste ubetydelig afvigelse fra den endelige

form; men vi tror vi har meddelt tilstrækkeligt til at klargore

omarbejdelsernes almindelige karakter, og for at gi et fuldstæn-

digt eksempel på et drama i sin første sammenhængende form

har vi valgt at aftrykke den første udarbejdelse af „Et dukke-

hjem" i sin helhed.

Aftrykkene søger så vidt gørligt at gengi' selve manuskript-

billedet. Indskud i manuskripterne har vi sat i skarpe klammer,

Og rettelser er sat efier den oprindelige form med liden skrift

|nonpareil| i skarpe klammer. Dog er der for det meste ikke

tat hensyn til indskud og rettelser, når disse gav den endelige

form; vi har overalt villet vise de formninger som ligger forud

for de trykte udgaver. f^å enkelte steder er strygninger be-

tegnet ved parentes, hvad der hver gang særskilt er gjort op-

mærksom på i oplysningerne. Fortnrig vil manuskript-beskri-
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velserne i oplysningerne i tredje bind gi den fornødne ret-

ledning.

Vi har selvfølgelig overalt fulgt manuskripternes skrivemåde

så nøje som muligt. Dog har vi rettet aldeles åbenbare fejl-

skrifter i sådanne tilfælde hvor ikke mere end en eneste rettelses-

måde kunde være tænkelig. Og en enkeltstående egenhed i

Ibsens stavemåde, nemlig at han fra 1850 helt frem til 1870

ofte skriver „skjelden" istedenfor „sjelden", har vi ikke ment

at burde udstille.

Foråt læserne med lethed skulde kunne finde sig tilrette i de

meddelte brudstykker, har vi ved begyndelsen og slutningen af

hvert stykke i randen af teksten sat henvisning til det tilsvarende

sted (bind, side og linje) dels i folkeudgaven af Ibsens „Samlede

vaerker" (Kbh. 1898 — 1902), dels [i klammer] i mindeudgaven

af de samme (Kra. 1906— 1907). I oplysningerne, ligeså vel

som i indledningen, henviser vi bare til folkeudgaven (betegnet

ved forkortelsen SV.). Vi ønsker i sammenhæng hermed ud-

trykkelig at betone, at det netop og kun er ved sammenligningen

med disse endelige formminger, at udkastene får sit virkelige

værd og sin store betydning; vi er derfor nødt til at kræve et

visst selvstudium af den læser som ønsker at høste udbytte af

det fremlagte materiale.

Af de dramatiske forarbejder har det episke „ Brand "-udkast

allerede i forvejen været offentliggjort i sine forskellige form-

ninger i en særskilt udgave ved Karl Larsen (Kbh. 1907).

Vi har derfor for dette udkast gåt frem på en noget mere

summarisk made, som vi i det enkelte har gjort rede for i

oplysningerne til stykket. Dog bemærker vi allerede her, at

aftrykket er foretat på grundlag af selve original-manuskipterne,

således at enkelte fejl i den tidligere udgave har kunnet rettes.

Arbejdet hermed er udført af dr. phil. Hans Brix, Aalborg, i

overensstemmelse med de ovenfor anførte grundsætninger, og vi

sTtyider ham også tak for mange nyttige vink til oplysningerne.
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Foruden alle disse dramatiske udkast trykker vi her for første

gang i sin helhed Ibsens ungdomsdrama „Sancthansnatten".

Noget originalmanuskript hertil har ikke været os tilgængeligt;

men vi har kunnet benytte en gammel sufflorbog fra det norske

teater i Bergen.

Videre har vi under den omfattende titel af „Efterladte skrifter"

samlet alt hvad vi ellers kunde finde af Ibsens forfatterskab, —
digte, prosastykker og taler, som ikke tidligere havde fåt plads

i hans samlede værker. Det er for det meste ting som ikke er

stemplet af den kunstneriske fuldkommenhed han altid krævde

af sig selv. Men netop fordi det viser os digteren i hans stræben

og kamp, har det sin store interesse for studiet af hans gerning

og udvikling.

Di gt ene, som åbner første bind, er for størstedelen optrykt

fra gamle visetryk, tidsskrifter og blade; et enkelt af dem, pro-

logen på 17. Maj 1855, var ikke tidligere kendt. De 24 første

af digtene er tat fra et ibsensk håndskrift fra 1850 i Kristiania

universitets-bibliotek; 6 digte er kommet til fra Ibsens egne

efterladenskaber; 5 andre digte er i privatfolks eje, og 3 af dem

kom os i hænde så sent, at de maatte sættes i et særskilt til-

læg. Blandt digtene har vi også optat 4 (Paa Akershuus, Edder-

fuglen, Byggeplaner, Ved J. L. Heibergs Død) som foreligger i

senere omdigtninger i Ibsens skrifter; de ældste formninger fore-

kom os så karakteristiske, at de fortjente at optrykkes i sin helhed.

I et tillæg „Digt-udkast" har vi for alle Ibsens øvrige digte med-

delt alle os bekendte afvigende læsemåder (heri ikke indbefattet

stavemåden i ældre formninger, dels efter gamle Iryk og dels

efter hans manuskripter; om betydningen af disse udkast kan vi

henvise til bemærkninger af Henrik Jæger i hans bog om Ibsen

fra 1888 (s. 238—243) og til en liden studie af underskrevne

Koht i Lelterstedske Nordisk tidskrift 1908. Ved korrektur-

læsningen på disse digt-udkast har vi havt bistand af cand. mag.

//. lulrrni, Kristiania.
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Prosastykkerne er ligeledes for det meste optrykt fra

gamle tidsskrifter og blade ; et par af stykkerne fra Andhrimner

var ikke før kendt at være af Ibsen. Helt nye er bare novelle-

fragmentet «Fangen paa Agershuus", som måtte sættes i tillægget,

og stykkerne «Abydos", „Notitser" og „Optegnelser", som fandtes

blandt digterens efterladte papirer. „Optegnelser" er efter vor

overbevisning nedskrevet som et forarbejde til „Vildanden"; men

vi har valgt at anbringe dem på dette sted, dels fordi de skiller

sig så stærkt fra det endelige drama, dels fordi vi ikke allerede

ved selve ordningen vilde foregribe læserens egen dom.

Af taler har vi kunnet meddele et par meget vigtige, som

fandtes blandt Ibsens utrykte papirer.

Til hele dette stof har vi søgt at gi alle de faktiske oplys-

ninger som det stod i vor magt, og som vi anså for nyttige;

de findes samlet i siste bind. Den almindelige „indledning"

beskæftiger sig fortrinsvis med det dramatiske stof; dens første

afsnit behandler Ibsens tekniske arbejdsmåde, det andet afsnit

søger særlig at fremhæve det udviklingshistoriske udbytte disse

efterladte skrifter kan gi. Det har ikke været vor hensigt at

udnytte i sin helhed det omfattende materiale; vi har bare villet

gi en retledning ved studiet.

For velvillig bistand på forskellige måder har vi at takke

Kristiania universitets-bibliothek. Fru Susannah Ibsen og dr. Sigurd

Ibsen har hjulpet os med råd og dåd, og oplysninger har vi mod-

tat fra protokolsekretær T. Blanc, Kristiania, adjunkt P. Th. Moe,

Stavanger, og endda flere, som vi citerer i oplysningerne. Vi

skylder dem alle vor bedste tak.

Kristiania og Berlin, 29. Septbr. 1909.

HALVDAN KOHT.

JULIUS ELIAS.
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HENRIK IBSENS LIVSVÆRK
I DETS TILBLIVELSE OG UDVIKLING.

I.

Henrik Ibsen har ved et par lejligheder udtalt sig om sin

arbejdsmåde. Da Henrik Jæger efter hans eget onske i slutnin-

gen af August 1887 besogte ham i Fredrikshavn (i Jylland) i

anledning af biografien til hans 60-års fødselsdag, gav han ham

detaljerte meddelelser om hvorledes han gik frem under arbejdet

på sine skuespil. Hovedpunkterne heraf er gengit i Jægers bio-

grafi af 1888, s. 294—295; udførligere har Jæger referert sine

optegnelser i en artikel „Fra et Besog hos Henrik Ibsen" i

Folkebladets Julenummer 1887, s. 23-26, og herfra hidsætter

vi vedkommende afsnit (s. 25— 26):

„Naar han har valgt et Stof, gjennemtænker han det længe

og omhyggelig, uden at sætte Pen paa Papiret. Meget af dette

Tankearbeide foregaar paa hans Spadserture; ogsaa den lange

Tid, han bruger til at klæde sig, anvendes til denne forelobige

Gjennemgaaelse.

Naar det hele er gjennemtænkt i sine store Omrids, nedskri-

ver han et Udkast. Jeg spurgte ham: „De udarbeider vel Deres

Udkast saa omhyggelig, at De for den Sags Skyld gjerne kunde

skrive sidste Akt først og første Akt sidst?" „Nei," svarede

han, „mange af Enkelthederne dukker først op under Udarbei-

delsen, eftcrhvert som jeg kommer fremover.**

Paa Grundlag af Udkastet tager han saa fat paa Udformningen,

og den gaar forholdsvis rask fra Haanden. Han sorger altid for,

at naar han slutter den ene Dag. har lian endnu en Del Replik
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ker færdige i Hovedet, som han kan begynde med næste Mor-

gen; derved kommer han bedre i Gang, synes han. Hænder

det alligevel, at han staar fast, giver han ikke tabt for den Dag,

meii bliver ved at tænke og arbeide, indtil han har faaet Fart

i Stoffet igjen.

Saaledes voxer da det første Manuskript op fra Dag til Dag,

indtil det er færdigt.

Men dette Manuskript er for Ibsen ikke andet end et For-

arbeide. Først naar han er færdig med det, synes han, at han

begynder at blive fortrolig med sine Personer, saa han helt ud

kjender deres Væsen og ved, hvorledes de udtrykker sig.

Saa kommer da Gjennemarbejdelsen i andet Manuskript, og

endelig Renskrivningen i det tredie; han sender ikke Arbeidet

fra sig, før det foreligger i en komplet Renskrift."

Lidt tidligere samme sommer, mens Ibsen endnu opholdt sig

i Sæby, modtog han besøg af William Archer, som også spurte

lidt efter hans arbejdsmåde. Archer meddelte udbyttet heraf i et

brev til sin bror Charles Archer, som nu er trykt i Monthly

Review XXIII. 3 (Juni 1906), s. 13; vedkommende stykke lyder

i oversættelse:

„Jeg forsøgte at få tag i et stykkes genesis i hans hode, men

frygten for at synes at kryds-eksaminere hindred mig fra at op-

nå et helt udtømmende svar. Det ser ud til at stykkets idé i

regelen fremstiller sig før personerne og handlingen, skønt han

benægted det, da jeg sa det ligefrem til ham. Det synes imid-

lertid at følge af hans udtalelser, at der er et visst trin i et

stykkes udvikling, hvor det ligeså let kunde bli til en afhand-

ling som til et drama. Han må så at sige ha inkarnert ideerne

i person og handling, før det virkelige skabelsesværk ret kan

siges at være begyndt. Han indrømmer, at forskellige planer

og ideer ofte flyder sammen, og det skuespil han tilslut frem-

bringer, er undertiden meget afvigende fra de tanker han gik

ud ifra. Han skriver og omskriver, stryger og ødelægger en
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vældig masse, for han tar den iidsøgte smukke afskrift som han

sender til København."

Det følgende år. mens han allerede sad i Miinchen i fuldt

arbejde med „ Fruen fra havet," tillod han en tysk ven, M. G.

Conrad, at udspørge ham lidt om hvorledes han arbejded (Ru-

dolph Lothar: Henrik Ibsen, Wien 1002. s. 126— 127). Conrad

spurte, om stykket foregik i Norge. ..Ja naturligvis," svarte Ibsen.

„Det kender jeg jo best. Der er jeg altid på sikker grund.

Usikkerhed er græsselig. Før jeg skriver ned et ord, må jeg

ha mine mennesker helt og holdent i min magt, jeg må se helt

ind i deres sjæls inderste folder. Jeg går altid ud fra personen;

omgivelserne, scene-billedet, det dramatiske ensemble, det gir

sig altsammen af sig selv og volder mig ingen bekymring, når

jeg bare først har sikret mig personen i dens fulde menneske-

lighed. Også i det ydre må jeg ha den for mig, lige til den

siste knap, — hvorledes han står og går, hvorledes han gehærder

sig, hvilken klang hans stemme har. Siden slipper jeg ham ikke,

før hans skæbne er fuldbyrdet."

Conrad spurte også, om Ibsen allerede havde bestemt titelen

på det nye stykke. „Nej," svarte han „det har jeg ikke, den

finder jeg forst til slut. Jeg har jo endda en akt at ^krive."

Disse oplysninger fra digterens egen mund stadfæstes i alt

væsentligt af de bevarte udkast til hans skuespil. Men ud-

kastene udvider samtidig i høj grad vor kundskab om den inter-

essante proces i hans hjerne, hvoraf hans mesterværker udsprang;

vi får lov til i konkrete eksempler at folge hans tankers vækst

og udformning, og disse eksempler viser os tillige, at Ibsen dog

ikke altid gik frem efter nojagtig samme metode, han oved

visselig en streng tugt over sig selv og sit kunstneriske arbejde,

men kunde dog også på dette område gi efter for geniets lune-

fulde kapricer.
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Det stof som vi har til vor rådighed til belysning af Ibsens

arbejdsmåde, omfatter tidsrummet helt fra hans første til hans

siste skuespil, — fra de gærende ungdomsdages «Catilina" til

den indadvendte alderdoms „Når vi døde vågner". Dog har vi

ikke bevaret arbejdsmanuskripterne til den hele række af dra-

maer. Der er et stort og føleligt hul i rækken, idet forarbei-

derne til alle de national-historiske stykker fra 1854 til 1863

(Fru Inger til Østråt, Gildet på Solhaug, Hærmændene på Helge-

land, Kongsemnerne) er forsvundet, — sandsynligvis forkommet

i 1866, da forfatterens papirer og andre effekter under hans

fravær blev gjort til genstand for en bortauktionering (se Breve

I, s. 143); det kan dog endnu tænkes, at en del af disse papirer

kan komme for dagens lys, idet jo adskillige manuskripter som

ved samme lejlighed kom ud af digterens besiddelse, senere er

dukket op igen og nu befinder sig i Kristiania universitetsbibliotek.

For de moderne stykker fra „Kærlighedens komedie" af har vi

forarbejder til allesammen, bare med undtagelse af „En folke-

fiende". Forarbejderne indeholder ikke på langt nær lige meget

stof for alle stykker, og det lar sig direkte påvise, at meget er

gåt tabt, — rimeligvis ødelagt eller bortkastet af digteren selv.

Imidlertid — allerede det vi har vil sikkert eftersom det granskes

gi rigt, og stedse rigere, udbytte for forståelsen af Ibsen.

Hvorledes han har indrettet sig med hensyn til forarbejderne

for de historiske skuespil, kan vi danne os en forestilling om
dels ud fra optegnelserne til „Kejser og Galilæer", dels ud fra

nogen optegnelser til et påtænkt, men aldrig udført skuespil om
den bekendte norske fribytter Magnus Hejnessøn.

Sammen med manuskripterne til den episke formning af „ Brand"

findes også et ark i kvartformat, mærket „No. 1", som på lidt

over 2 sider indeholder „Optcgnelscr om Magnus Hejnessøn (Ud-

drag af „ Norske Registranter")". Det er uddrag og afskrifter
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af 1 1 kongebreve angående Magnus Hejnessøn af Bergen fra

årene 1578— 1582 efter 2det bind af «Norske Rigs-Registranter"

(Cfir.a 1863), og det kan ingen tvil være om at dette er opteg-

nelser til et skuespil. I et brev af 7. Marts 1866 til sin nye

forlægger Frederik Hegel (Breve I, s. 313) omtalte Ibsen, at

han vilde ta emnet for et nyt skuespil fra kong Christian IVs

ungdomstid, og i et nyt brev af 2. Novbr. s. å. (Breve I, s.

146) retted han en misforståelse som denne ytring havde frem-

kaldt hos Hegel angående det påtænkte arbejde: ..Dette kom-

/^/
<-^i-'^<-Of-»-J_«,-^i*-r.-^

--'^o'-^-»2-<,^-j /^t^e-^^^

Begyndclsen af ,Optegnelser om Magnus HejncssBn*. I.idf over '/.• storrelse.

mer nemlig ikke til at handle om C^hr. IVdes ungdom; men

stofFet er tåget fra den tid." Christian IV var konge under for-

mynderskab i årene 1588 -1596, og emnet må da sikkerlig

være Magnus Hejnessøns liv, som tog en tragisk ende i året

1589. Vi tør imidlertid gå ud fra, at tanken på dette stof ikke

føist er kommet op hos Ibsen i året 186(), og vi holder det for

sikkert, at det er dette emne han har havt i tankerne, da han

17. April 1864, fjorten dage efter sin afrejse fra Norge, skrev

fra København til advokat Bernhard Dunker (Breve I, s. 86):

«såsnart jeg er kommcn til Rom, påbegynder jeg et nyt fem-
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akts drama, som jeg håber at få færdigt i løbet af sommeren."

„ Norske Rigs- Registranter" var visselig også et værk, som han

ikke let havde adgang til i Rom, og vi antar derfor, at han

har gjort sine uddrag deraf kort før han forlod Kristiania i 1864,

straks efterat vedkommende bind var udkommet. Hans opmærk-

somhed må da sikkert være blit henledet på dette emne af

hans ven rigsarkivar M. Birkeland, som selv engang (ifølge

skriftlig meddelelse af professor L. Daae) tænkte på at skrive

en afhandling om Mogens Hejnessøn.

Det er tydeligt, at det første Ibsen gjorde, når han havde

valgt et historisk emne for et skuespil, var at notere ud af kil-

derne de fakta han havde brug for. Da han høsten 1870 plud-

selig fik lyst til at digte en operatekst om Sigurd Jorsalafarer,

henvendte han sig øjeblikkelig til sin forlægger (Breve I, s.

216—217) for at få den fyldigst mulige fremstilling af Sigurds

saga, i dette tilfælde et bind af P. A. Munchs „Det Norske Folks

Historie". Mens han til forskellige tider under sit 4-årige op-

hold i Rom 1864— 1868 sysled med tanken på et drama om

Julian Apostata, forberedte han sig dertil ved historiske studier

og optegnelser dels efter Ammian, dels efter nyere forfattere.

Slige første optegnelser har sikkert været rent annalistiske no-

titser i lighed med uddragene angående Magnus Hejnessøn og

enkelte af de bevarede „Notitser" til „Kejser og Galilæer".

Først når stykkets plan er blit nærmere udformet i hans hode,

har han ordnet og fordelt disse optegnelser og henvisninger på

de forskellige akter, idet han, som det viser sig af strygningerne

i slige indholdslister for „Kejser og Galilæer", ofte har ombe-

stemt sig og flyttet omtalen af de karakteristiske kendsgerninger

fra akt til akt.

Mere eller mindre udførlige optegnelser, delvis daterte, angå-

ende skuespillenes idé-indhold og plan har vi i behold for „Kej-

ser og Galilæer", „Samfundets støtter", „Et dukkehjem", „Vild-
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anden", „RosmershoIm", „Fruen fra havet" og „Når vi døde

vågner". Ibsen selv betegner i almindelighed disse optegnelser

som „Udkast". De er for størstedelen udført med omhyggelig

skønskrift . (se faksimile fra „Samfundets støtter") og inde-

holder, ved siden af stykkets store grunddrag, ofte også meget

detaljerte udkast til vigtige scener og karakteristikker af de op-

trædende personer.

Fra ^Samfundets slutter"', mskr. A. a. *,). storrelse.

Efter Ibsens meddelelser til Henrik Jæger tør vi ga ud fra,

at slige optegnelser — således som vi ser dem for „Samfundets

støtter", „Et dukkehjem", „Vildanden", «Fruen fra havet", „Når

vi døde vågner" - i regelen er det første som har kommet på

papiret af de moderne dramaer. Man lør ikke af den omsorgs-

fulde, vel betænkte nedskrift la sig forlede til at tro, at man

her har for sig afskrifter eller udarbejdelser bygget på ældre

optegnelser; de indeholder jo også for en stor del dramaets

kærne kun i en meget primitiv form.

Imidlertid er vi ved et lykkeligt tilfælde kommet i besiddelse

af ét eksempel på at Ibsen ialfald somme tider skyndsomt har

henkastet sine dramatiske ideer på papiret allerede i den aller-

første rå skikkelse. Vi har i det minste sogt at levere beviset

for at nogen lose notitser (III 5— 6, se faksimile på næste side),

tildels på bagsiden af konvolutter, som ved en siste opryd-

ning cflcr digtercns dnd blev fundet blandt hans papirer, i
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virkeligheden indeholder de første dæmrende ideer til det drama

som blev «Gengangere". Lignende notater kan han naturligvis også ha

gjort ved andre anledninger; men i de fleste tilfælde må sikkert Ib-

sens egne ord ha fuldgyldighed, at han ikke har skrevet sit første „Ud-

kast", for han har gennemtænkt sin dramatiske idé i de store omrids.

^ , ) . o . ~ • «^^
"\*^ ^ ^^^^ '^^^ * «K n ^ Vv^-VvN-v ,

^Gengangere", mskr. A.b. Fuld størrelse.

Af de bevarte optegnelser ser vi med fuld tydelighed, at

Ibsen, ialfald i én periode af sin digtning, for hvert drama har

begyndt med ret almene ideer, — modsætninger og konflikter.

I „Et dukkehjem" — som karakteristisk nok fra først af stod

for ham som „nutids-tragedien" -— er det konflikten mellem

den kvindelige samvittighed og det mandlige samfund. I «Gen-

gangere" er det modsætningen mellem de traditioner menneskene

opdrages i, og de nye nedbrydende tanker. 1 „Vildanden" er

det den Gynt'ske splid mellem de store fremtidsdrømme og udyg-

tigheden til villende handling.

Sikkert nok er der i slige tanker kimer til afhandlinger. Men
det kan alligevel være højst tvilsomt, om det nogensinde faldt

Ibsen ind at gøre afhandlinger af dem. Han udvikled sine almin-

delige teorier i breve og i samtaler, enkelte gange også i offent-

lige taler; men den eneste teoretiske afhandling han i sin mod-

nere alder, efter det 30te år, vides at ha påbegyndt — en
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udredning af forholdet mellem kunst og håndværk, det organiske

og det uorganiske (1303^—304) — , blev aldrig mere end en

begyndelse. Efterat han havde besejret ungdomsårenes tvil

og frygt, følte han sig altid og i alle henseender som digteren,

hvis kald det var at handle gennem digtning og gennem den

alene.

Mer og mer folte han sig også udelukkende som dramatisk

digter. I det første afsnit af sit digterliv havde han kendt sig

stærkt dragen til den episke digtform. I sin lille udvalgte digt-

samling fra 1S71 tog han rigtignok ikke med mere end en eneste

fortællende digtning, „Terje Vigen" (fra 1860), — hvis man da

ikke også vil regne „På vidderne" (1859) med i samme klasse.

Derved har eposet fåt en så enslig plads i hans almindelig

kendte produktion, at biografer endog har kunnet fremhæve det

forunderlige i at et digt som „Terje Vigen" virkelig er forfattet af

Ibsen. Imidlertid véd vi, at noget af det allerforste han sogte at

få udgit efter „Catilina" var et episk digt „Guldharpen" (J. B.

Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon, III, s. 7, anm.), og i nærvæ-

rende udgave har vi kunnet optrykke hele fire andre episke digt-

ninger fra hans yngre år, - to fra hans «Andhrimner^-dage

(1851), et brudstykke fra 1858, og et lods-digt fra 1861, hvilket

siste han en stund også tænkte på at opta i sin digtsamling.

Ud fra vor kendskab til disse digtninger blir der da intet påfal-

dende i, at han oprindelig vilde skrive sin „Brand" i episk form.

Men efterat han havde kastet overbord hele det episke udkast og

digtet „Brand" dramatisk, forlod han med det samme også al

episk digtning. Det var livets kampe han fra nu af vilde skildre,

og de fremstilled sig altid for ham som dramaer.

Da samfundsproblemerne brødes voldsomst i ham, netop på

den tid da emnet til «Gengangere" begyndte at gære i hans

bevidsthed, da kunde han skrive d 304), at han forst altid

af et opdukkende stof syntes han måtte gore en skitse. Men

tilslut blev det dog med en indre nodvcndigheds magt et drama.
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Når Ibsen var kommen så langt at dramaets idé havde for-

tættet sig i personer og handling, gav han sig til at gøre op en

plan for dramaets gang. Fra hans ophold i Kristiania i 90-årene

fortælles der en liden anekdote, som klart gir udtryk for hans

strenge krav til en håndfast ordning af stoffet. Der kom en dag

til ham en af disse digterspirer som render omkring for at få

en eller anden autoritet til at stemple sit digterhåb, og vilde ha

Ibsen til at se igennem et skuespil Det var jo ikke den første

anmodning af den slags Ibsen fik; men han vilde dog ikke helt

afvise den håbefulde yngling, og han bad derfor: „Lad mig få

se dispositionen til Deres skuespil!" Nej, forklarte den unge

mand stolt, han havde ikke behøvt nogen disposition; han havde

bare fra scene til scene ladt sig lede af sin inspiration. Da blev

Ibsen harm og sendte den inspirerte digter på porten, med den

erklæring at den som ikke satte op en ordentlig disposition for sit

drama, han vidste ikke hvad drama var og kunde ikke skrive noget.

Allerede til sit første skuespil, det i tre måneders stjålne

nattetimer hastig nedskrevne «Catilina", havde Ibsen sat op en

plan for scenegangen. Og en slig plan var ham visselig altid

nødvendig. Foruden til „CatiIina" har vi lignende dispositioner

til „Kejser og Galilæer", „Samfundets støtter", „Et dukkehjem",

„ Fruen fra havet", og „Når vi døde vågner". Men han havde

dog ikke altid planen fuldt færdig, når han tog fat på udarbej-

delsen. Det er visselig en rigtig iagttagelse af Edmund Gosse

(Henrik Ibsen, London 1907, s. 1 17), at da Ibsen skrev Iste akt af

„Peer Gynt", havde han endda ikke selv klarhed over, hvilken

rolle Peer skulde spille i livet, og han skal jo også selv ha

fortalt, at han fra først af slet ikke ante, at han skulde komme

til at sende Peer på togt til Marokko og Egypten; kanhænde

Vilhelm Bergsøe (Henrik Ibsen paa Ischia, Kbhvn. 1907, s. 212)

har ret i at det først var den voldsomme scirocco-hede på Ischia

i Juli 1867, som førte hans tanker hen på ørkenen, — det

stemmer ialfald udmærket med akternes datering. Vi hører også
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at han, endnu da han sendte 4de akt af "Peer Gynt" til trykning,

tænkte sig muligheden af at kunne sætte ind nye bipersoner

i Ste akt, og han har selv fortalt (Breve I, s. 159) at han

„smurte" scenen med den fremmede passager ind „som en

kaprice". Det synes klart at fremgå af vor undersogelse

af optegnelserne til «Fruen fra havet", at han gik i gang med

udarbejdelsen af Iste akt uden endnu at ha opgjort sin plan for

Tvi U-«rir^-- \.*AP '-I " ^»-~» V-t/» ^-«-l
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Fra «Kejser og Galilæer"', mskr. A.h. ' 4 sforrelsc.

de følgende akter. Og for „Et dukkehjem" kan det med sikker-

hed påvises, at den detaljerte plan for hver akt forst blev opsat

efterhvert som han nådde til den i sin udarbejdelse.

Han kunde også meget vel under udarbejdelsen ændre sine

planer. Den scenegang han tilslut satte op for ..Fruen fra havet"

kom han på adskillige punkter til at bryde. Og i virkeligheden

er næsten ingen af hans forhånds dispositioner helt og ubrode-

lig gennemført. Det mest iojnefaldende og tillige beiydnings-

fuldeste eksempel på hans ændring af opgiorte planer har vi

i Iste afdeling af „ Kejser og (ialilæer." Vi vil ikke hefte os

ved noget rorhoidsvis så betydningsløst som hans vaklen mellem

at skrive denne første halvdel af dobbelt-dramaet i én eller to
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afdelinger. Men hvad vi vil fæste opmærksomheden på, er den

radikale omstøbning af de scener som blev til afdelingens 4de

akt. Denne akt var i sin oprindelige skikkelse 2 akter og om-

fatted tilsammen ikke mindre end 7 adskilte episoder som foregik

på hver sit sted. Den energi hvormed alt dette, efterat allerede

renskriften var udført, er sammendraget til 1 akt uden en eneste

sceneforandring, er visselig et af de mærkeligste vidnesbyrd om

Ibsens dramatiske kunst; thi så at sige alt som fandtes i de

oprindelige 7 scener, er kommet med i den endelige ene scene

og har fåt mangedoblet dramatisk liv og virkekraft. Der er i

denne planskiftning, gennemført næsten i siste øjeblik, en åndelig

kraft-anspændelse, som klart fortæller i hvilken grad stoffet var

blit levende i digteren.

Omarbeidelser af lignende art, om end ikke så omfattende,

finder vi også i andre dramaer. „Samfundets støtter" var op-

rindelig planlagt i 5 akter, men blev skrevet i 4. Ligeså „Ros-

mersholm". Og i dette siste stykke har vi nu anledning til at

se, hvorledes sammendragningen er foregåt; det er de 2 første

akter som er blit til 1. Og denne omstøbning stiller os overfor

et af de mest karakteristiske træk i Ibsens dramatiske kunst;

sammendragningen i „Rosmersholm" har netop samme tendens

og virkning som i „Kejser og Galilæer", — den skjærer bort

alle forberedelser, al forudgående udvikling, og styrter os lige

ind i selve katastrofen.

Der viser sig heri et karakterpræg, som fremtræder dybt og kraf-

tig overalt i de bevarede udkast, at Ibsen aldrig var ræd for at gøre

gjort arbejde om igen. Han vilde ikke slippe noget stof fra sig, for det

havde fåt en støbning så fuldkommen som emnet efter hans skøn var

modtageligt for. Dette strenge krav til sig selv synes han bare

en eneste gang at ha svigtet. Det er ved kompositionen af 2den

afdeling af „Kejser og Galilæer". Dette falder særlig i ojnene,

efterat man har fåt anledning til at se, hvor utrættelig han har

tumlet med formningen af Iste afdeling. Thi 2den afdeling er
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komponert netop på samme made som Iste afdelings 4de akt

oprindelig var skrevet; de 5 akter omfatter tilsammen 18 for-

skellige episoder, som lar os følge udviklingen og kampen skridt

for skridt, ikke samler den i nogen få handlingsmættede optrin.

Det synes som om Ibsen ved 2den afdeling er gåt træt og har

veget tilbage for den anspændelse, som en omstøbning af den

engang lagte plan vilde kræve. Derfor ser vi da også tydelig,

at 2den afdeling savner den suveræne beherskelse af stoffet

som Iste afdeling ejer; den tynges både i dramatisk og i filoso-

fisk henseende af digterens afhængighed af sine kilder. Netop

ved sammenligning med forarbeiderne til Iste afdeling viser det

sig at 2den afdeling i virkeligheden ikke er et færdigt drama,

sligt som Ibsen i sin hojeste kunststræben vilde ha det.

Efterat han havde formet ud i sin forestilling de første hoved-

træk af sit nye dramas emne og plan, sogte han at gøre sig

rede for de personer, i og mellem hvem konflikten skulde ud-

kæmpes. I flere tilfælde har vi kunnet bevise, at han har sat

op for sig en fuldstændig personliste, for han endda havde tat

fat på nogensomhelst nærmere udarbejdelse, — således med

„Samfundets støtter", „Et dukkehjem", „Fruen fra havet", og

„Hedda Gabler". Og ialfald har han, således som vi f. eks.

ser i optegnelserne til „Rosmersholm", ..Fruen fra havet", og

„Når vi døde vågner", gjort sig op konturerne af de optræ-

dende personers vigtigste karaktertræk.

For hovedpersonernes vedkommende blev den således givne

karakteristik i alle væsentlige punkter fastholdt under stykkets

udarbejdelse, selv om deres navn ofte blev forandret. Bi-

personerne derimod måtte finde sig i en noget mere hårdhændt be-

handling, de blev rykket frem og tilbage efter digterens godtykke,

og blev ofte sat helt ud af det drama, hvor de oprindelig havde fat

plads, for muligens at få lov at dukke op igen i et senere stykke. I

,Samfundet3 støtter" blev ikke mindre end tre bipersoner strø-
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get, i „Rosmersholm" minst to, i „ Fruen fra havet" hele fire,

i „Når vi døde vågner" to.

Hvilken rolle bipersonerne er bestemt til at spille i Ibsens

dramaer fremgår på det klareste af en række „forfatterreplikker",

som bare delvis er gåt over fra udkastene til de endelige form-

ninger. Bipersonernes opgave er at belyse grundtanken fra nye

sider, vise os hovedkonflikten i andre eksempler. I „De unges

forbund" forklarer Fjeldbo for os (II 149 — 150) at Daniel Hejre

og bogtrykker Aslaksen hver på sin made personificerer den

halvfærdighed, den modsigelse mellem følelse og gerning, som

har fundet en af sine bedst udviklede typer i Stensgård, og på

samme made udvikler Relling i „Vildanden" (III 69—70) hvor-

ledes gamle Ekdal og kandidat Molvik begge to har sin livs-

løgn at leve af ligeså vel som fotograf-opfinderen Hjalmar. Og
således har Ibsen næsten i ethvert af sine stykker skabt

virkningsfulde sidestykker — eller modstykker — til hoved-

karakteren.

En ejendommelighed må særskilt omtaltes. Det er Ibsens

tumlen med personnavnene under arbejdet på skuespillene.

Næsten i hvert eneste stykke ser vi hvorledes han vælger og

skifter navn, ofte gang på gang, før han er fornøjd. Det er

tydeligt, at navnene har ikke været ligegyldige for ham; de har

havt sin mening i en eller anden retning, og navnet er for ham

blit fast knyttet til individualiteten. Han har jo også selv i

„ Lille Eyolf" sat ind udtalelser om det slægts- og karakter-

betegnende i navnene (S V. IX 246=f), og han lar sin Julian

(SV. V 9827) lægge betydning i filosofen Maximos's navn.

Det er en bekendt anekdote, at da han engang blev spurt,

hvorfor han havde kaldt heltinden i „Et dukkehjem" for Nora,

da så han bebrejdende på spørgeren og udbrød: «Egentlig hed

hun jo Eleonore; men hjemme plejde de altid kalde hende Nora,

for hun var jo kælebarnet." På samme made erfarer vi nu at

at Lona Hessel var døbt Abelone. Der er historie i slige navn.
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Navnlig i sin tidligere digtning valgte Ibsen gerne navn, som

indeholdt en direkte karakteristik. Således da han bytted den

isnende Koll med den hede Brand, hvorved han samtidig visst-

nok har havt i tankerne de norske folkevieers betegnelse af

sværdet som „ brand". Morsomt er det at se hvorledes navne-

skiftningen kan følges med en omlægning af karakteren: Rummel

i „Samfundets støtter" fremtræder allerede i navnet som den

brautende, stortalende; men fra forst af var han en rent anden

type, altid „enig med foregående taler", og da hed han bare

Rasmussen.

Stockmann i „En folkefiende" lar sig med lethed opfatte som

den der holder sig stiv som en stok. Men man må naturligvis

vogte sig vel for at drive den slags udtydninger for vidt. Ibsen

spotted selv (se Monthly Review, Juni 1906, s. 13) over at en

altfor klogtig kritiker af „Gengangere" havde fundet ud, at

pastor Manders havde fåt sit navn fordi han skulde være et

symbol på „manden", — eller (John Paulsen: Samliv med Ib«en,

Kbhvn. 1 906, s. 76) over at Makrina i „ Kejser og Galilæer" var hlit

tolket som „den fjerntblikkende". Og undertiden synes han ligefrem

at ha villet undgå slige navn-karakteriseringer. Stenborg blev ham

tilslut et altfor tydelig ironisk navn på den holdningsløse helt

i „De unges forbund", og han bytted det med et noget mindre

fordringsløst, ligesom han slojfed den tykt påsmurte hån i beteg-

nelsen «Vorherre & Comp." Da så atter Stenborg dukked op

som navn på den mandlige konservatismes forbenede repræsentant

i „Et dukkehjem", måtte han igen vige pladsen, og han blev

endelig degradert til det ligegyldige navn på konsulen ovenpå

(SV. VI 251*). Ud fra samme tankegang gjorde han Fladland

i ..Svanhild" om til Lind i ..Kærlighedens komedie".

I Stockmann gemmer der sig et minde fra Ibsens fødeby;

thi, som han selv har fortalt i de barndomsminder han havde

nedskrevet året før han digted „ En folkefiende" (I 304), var

han født netop i Stockmannsgården. Denne havde sit navn cfter

III - Henrik lb»cn : tflcrIiJte nkrifter 1.



XXXIV

en kobmand Chr. Stockmann, som loste borgerskab i Skien

1804, og navnene Ibsen (i dette tilfælde digterens far) og Stock-

mann er på en fornøjelig made knyttet sammen i et lidet af-

skedsvers, som findes i „Ugeblad for Skien" 25. August 1832,

sålydende:
Farvel du kjære Staden Skeen,

Nu maae jeg Afskeed tåge.

Du lettede min Sorg, min Meen
Og mildnet mine Dage.

En Frakke kjøn mig Ipsen gav,

En Væst, og Stokmann sagde:

Der har De den, jeg har ei Stav,

P. Boyesen Skjorten lagde.

Dette vers er underskrevet af en „Kjøbenhavnsk Academisk

Borger og Digter" ved navn Chr. Leth, som formodentlig har

været et omvankende geni, et slags Ulrik Brendel. Brendel er

forresten også et Skiens-navn; købmand Johan Brendel fik

borgerskab der i 1801, og han var af sin samtid anset som lidt

af en original (Varden 1903, nr. 92). Også i andre dramaer op-

frisked Ibsen navn fra Skien; grosserer Bratsberg i „De unges

forbund" og Mariane Rising (efterpå omdøbt til Juliane Tesman)

i „ Hedda Gabler" fik navn efter bekendte gårde i Skiens nær-

meste omegn, og den gamle pedel i Skiens borgerskole, Iver

Flasrud (I 307), dukked op som kontorbud i „Vildanden".

Ved navnene Vigeland og Holt i „Samfundets støtter" henviste

han tydelig til Sørlandet, hvor han var kendt fra sin Grimstad-

tid, og gav således øjensynlig en lokal karakteristik. Det har

åbenbart også været hans mening med de mange fjeld-agtige

navn i „De unges forbund" (Stenborg eller Stensgård, Bratsberg,

Fjeldbo) at stadfæste sit stykke uløselig i hjemlandet, mens

Lundestad mere specielt henpeger på bondeføreren O. G. Uelands

hjembygd Lund.

Påfaldende er det hvorledes Ibsen eksperimenterer med ram-

norske navn i „ Lille Eyolf" ; man fristes næsten til at gætte på
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at han efter sin hjemflytning til Norge en tid har været under

national, for ikke at sige målstræversk påvirkning. Det som

blev tilbage var væsentlig ..vejbyggeren" Borghejm, og Ibsen

har visselig både i ham og i den vældige jæger Ulfhejm i ..Når

vi døde vågner" villet betegne særskilt norske ..fjeldfriske" typer.

Det er forresten tydeligt, at navn-karakteriseringen atter træder

stærkere frem i Ibsens alderdomsstykker. Navn som Ulfhejm

og Irene i ..Når vi døde vågner" indeholder en åbenbar symbolik,

som for Irenes vedkommende direkte udtales i stykkets slutnings-

ord, og man tor vel formode, at han ved navnformen Maja i

samme stykke har havt vårmåneden i tankerne. Således ser vi

gamle tendenser alter gore sig gældende hos ham, men samtidig

omforme sig efter hans nye digtemådes mere symboliserende

karakter.

Person-navnene gir undertiden, som nævnt, en stedlig an-

tydning, og fastsætlelsen af stykkets sceniske baggrund hørte

altid med til planlægningen, før selve udarbejdelsen kunde be-

gynde. Det er et bemærkningsværdigt forhold, at trods Ibsens

langvarige udlændighed og uagtet han sikkert somme tider fik

impulser til sit forfatterskab fra fremmede forhold, henla' han

alle sine moderne stykker til Norge. Dette viser ikke alene i

sin almindelighcd hvor stærkt bunden han var til Norge i alle

sine forudsætninger; men det karakteriserer tillige en af hans

mest udprægede digteriske ejendommeligheder, særlig efter hans

overgang til det moderne drama, — hans energiske trang til at

forme sit stof således at det for ham kunde bli håndgriheljg

sandt. Det var denne trang som uvilkårlig drev ham til at

vælge sceniske omgivelser, i hvis „ lokale forhold" han folte sig

så hjemme, at han så at sige kjendte hver en sten i naturen

og hvert et teppe i stuen. Selv om havstemningen i „ Fruen

fra havet" var genfodt til liv hos ham under to måneders sommer-
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vandringer på den jyske strand (I 329), var det dog en nød-

vendighed for ham at digte den tilbage til den norske Roms-

VjLkjwjl Ot^ V\SJ0LX_ /iJUouÅAjl\V\AaV-*>J«.AJO\— VX^x. dxw «/vvj_ VÅ_L. CXA/VT

—

Fra ^Når vi døde vågner", niskr. A. a. -/;; storrelse.

dalsfjord (Verdens Gang 1909, nr. 178), hvor han visselig ikke

havde opholdt sig længere tid end i Jylland, men som han netop

som normand inderligere kunde forstå og tilegne sig. Vi ved

af hans egne udtalelser, tifældigvis netop fra det år han skrev
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„Fruen fra havet" (Breve II, s. 172), at når han læste et skue-

spil kunde det virke på ham næsten som en opførelse: „da jeg

har en stærk indbildningskraft for det dramatiske, så kan jeg

se alt det der er rigtig sandt, troværdigt og pålideligt, lys le-

vende for mig." Endda mere måtte denne indbildningskraft

naturligvis gøre sig gældende ved hans egne skuespil. Et morsomt

udtryk herfor har vi i det lille scenerids, hvormed han ledsaged sit

udkast til „Når vi dode vågner" (se faksimile), — et rids som

genkalder i erindringen de nojagtige arrangements-tegninger han

i 50-årene gjorde for opførelserne på Bergens teater (se fest-

heftet „Lidt om bergensk scenekunst", Bergen 1906, s. 31).

Og alle teater-regissorer har vidst at skatte den håndfaste tyde-

lighed, som særpræger alle Ibsens scene-beskrivelser. Det var

ikke bare sine personer han så levende for sig i alle detaljer;

det var også de omgivelser, hvori de optrådte, og hvor deres

væsen havde sin rod. „At digte er at se", sa han til en ung

forfatter i begyndelsen af 80-årene; „jeg ser alt", la han til, og

det var netop alle de ydre småting han mente (Paulsen: Sam-

liv med Ibsen, s. 19—22, jfr. s. 176—179).

Ibsen havde den priselige skik, nojagtig at datere sine første,

ofte også de følgende udarbejdelser. Det gjorde han allerede med

„Catilina" (se faksimile), og det samme ser vi igen i „Peer Gynt",

,De unges forbund", „Kejser og Galilæer", „Samfundets støtter"

0. s. v. Vi sættes derved i stand til at følge hans arbejde næsten

dag for dag, og vi kan danne os en forestilling om det intense

tankearbeide som er gåt forud, når vi ser med hvilken overor-

dentlig raskhed udarbejdelsen skrider frem. At den første fuld-

stændige udarbejdelse af „Pecr Gynt" kosted ham 9 fulde måneder,

er et rent særsyn, og at han behøvde næsten halvandet år til

at udarbejde første halvdel af „Kejser og Galilæer" i sin ældste

skikkelse, kan i betragtning af arbejdets omfang og vanskelighed
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ikke forundre. Men til „De unges forbund" havde han sin første

udarbejdelse færdig på kunlidet over 4 måneder, til 2den afde-

ling af „Kejser og Galilæer" på 3 måneder, til „Et dukkehjem"

ligeledes på 3 måneder, til „Vildanden" paa mindre end 2 måne-

der, til „Rosmersholm" på noget over 2 måneder, til „ Fruen

fra havet" på lidt over 7 uger, til „ Hedda Gabler" antagelig

Fra „Catilina", slutten af 2den akt. ^^ størrelse.

på lidet mere end 2 måneder, til ..Bygmester Solness" på 6

uger, til „ Lille Eyolf" formodentlig på ligeså kort tid, til „John

Gabriel Borkman" på ikke meget længere tid, til „Når vi døde

vågner" antagelig højst 3 måneder. Med slige data for øje be-

griber vi lettere det som vi hører fra andre kilder, at „Kæmpe-

højen" blev skrevet i en pinseferie 1850 (J. B. Halvorsen: Norsk

Forfatter- Lexikon, III, s. 82), at „Sancthansnatten" blev til på

hans sommerrejse i Danmark og Tyskland 1852 (Breve I, s. 82),

at „Kongsemnerne" blev skrevet på 6 uger sommeren 1863

(Morgenbladet 1900, Extranr. 47 af Alfr. Sinding-Larsen), og at

den dramatiske „ Brand" blev udarbejdet på lidt over 2 måne-

der sommeren 1865 (Breve I, s. 97— 98). Der er i denne

koncentrerte produktionskraft en fart, som i sandhed er dramatisk

Ikke alle de ældste bevarte udarbejdelser kan bevises virke-

lig at være de første. Men ialfald for enkelte kan beviset leveres
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med uomtvistelig gyldighed. Når Ibsens breve viser at han havde

begyndt på Iste akt af „Peer Gynt" inden 5. Januar 1867, mens

det ældste manuskript er datert 14. Januar, så kan naturligvis

ikke dette manuskript gi os det ældste udkast; men når vi horer

at han 8. Marts var midt i 2den akt, og det bevarte manuskript

her er datert 3. Marts, så kommer straks sagen i et andet lys.

Når vi véd, at Ibsen først begyndte at skrive på „De unges

forbund" efterat han i Oktober 1868 havde tat bopæl i Dresden,

og når vi har hans eget ord for at han endnu 31. Okibr. ikke

havde skrevet mere end det sedvanlige „Udkast" og Iste akt,

så kan vi ikke være i tvil om at den udarbejdelse som ifølge

sin egen datering er påbegyndt 21.0ktbr. er den første han har

fort i pennen. Når det første almindelige „ Udkast" til „ Fruen

fra havet" er datert 5. Juni 1888, og udarbejdelsen derefter er

begyndt 10. Juni, så må det være åbenbart at vi her har styk-

ket for os i dets ældste form.

Forholdet synes imidlertid ved første ojekast at hli noget mere

indviklet, når vi lægger mærke til at første halvdel af manu-

skriptet til „Peer Gynt" (se faksimile) og begyndelsen af ,.De unges

forbund" (se faksimiles. XLVII) er udfort med langsom, omhyggelig

skønskrift, og når vi i „ Fruen fra havet" finder en række feilskrifter

(udfald af replikker, o. 1., se faksimile), som ikke kan forklares på

anden made end at de er afskrivningsfejl. Skonskriften endog i den

første udarbejdelse kunde endda til nød forklares, når man har for

øje den omsorgsfulde nedskrivning af så mange af de ældste idé-

optegnelser. Men afskrivningsfejlene kommer man klarligen ikke

forbi. Her synes da at opstå en absolut modsigelse mellem de

forskellige slutninger. Kan de alligevel begge være rigtige?

Løsningen er git ved et par af de bevarte udkast til ..Fruen

fra havet". Vor undersøgelse af forholdet mellem disse manu-

skripter har overbevist os om, at den ældste bevarte udarbej-

delse visstnok er den første sammenhængende nedskrivning af

stykket, men at den er foregåt på grundlag af løsrevne arbejds-
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Fra "Peer Gynt", Iste akt.

fyft-
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Fra „ Fruen fra havet", mskr. B.a. -h størrelse.
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udkast for de enkelte scener, og disse arbejds-udkast, hvor

replikkerne første gang er notert, har ikke forehgget færdig

før stykkets påbegyndelse, men er bevislig foretat efterhvert som

udarbejdelsen skred frem. Af slige allerforste replik- og scene-

r\ ivr>J.
'H^vro^ttJ..^ kÅ^ duji. Vvo.^

'^^
. ,

^«'.^ «tv ~ Ta.A v*^ du- ft»^ : .

Fra , Fruen fra'havct", mskr. B.b. ''r.< stiirrolsc.

v-^J ^^ w.^-w_ ov^ U_i_, ^V Vf^ u:^

Fr» .Kcjser or Oalllæer*, mskr. B.«. ',4 slurrelsc.

udkast har vi visselig ikke mange bevaret; foruden notaterne til

«Fruen fra havet" (111 149, se faksimile) tor vi ikke regne hid

mere end et eneste hrudstykke fra Iste afdeling af «Keiser og

Galilæer" (Il 182— I.S3, se faksimile) og et lidet udkast til „Når

vi dode vågner" (III .^20—321, se faksimile). Men manuskrip-

ternes art også for de andre stykker viser, at udarbejdelsen i

det væsentlige er forcgSt netop pA samme made. 1 virkeligheden
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Hra „Nåi' \'i dudc våfjiier", iiiskr. A.b. Næsteii fuld stonelse.
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er dette netop den samme arbejdsmåde, som vi kan iagtta' i

Ibsens digte, ialfald i de længere af dem, særlig hans „ Rimbrev

til fru Heiberg" (se faksimile), hvoraf enkelte brudstykker må
være udformet for sig selv, før de blev fojet sammen til et

hele. Hermed er det naturligvis ikke udelukket, at forskellige

partier af de første sammenhængende udarbejdelser kan være

indfort der direkte uden noget forudgående replik-udkast; sær-

lig synes dette at gælde om „De unges forbund", som gen-

IV'>A'-

—

i rUv^^ ^1 rt-A-r^^ i ci^«-. -

»A....->-Ok. IL—. dit—^— , .-,

9f^Y^ ,
0^^^ %,,-^' ^\^^- alv<^ LKI*^^

Udkast for .Rinihrcv til fru HcihcrK" (SV. IV 4(»2'» •', udcn I. 20). Fuld sfi.rrcl.sc.

nemgående er meget raskt henkastet, og hvor flere scener og

replikker er stroget med det samme de er nedskrevet, for at

erstattes af andre (se II 118, 143—144).

Ud fra den således vundne kendskab til digterens arbejds-

måde tor vi med sikkerhed hævde, at vi har i behold de første

sammenhængende udkast til „Catilina", „Peer Gynt", „De unges

forbund", 2den afdeling af „ Kejser og Galilæer", „Et dukkehjem",

„Vildanden", „Rosmersholm". „Fruen fra havet", „Lillc Hyolf", og

„Når vi døde vågner". Og vi holder det for muligt. at også

udkastcne til „ Brand", „ Bygmester Solness", og „john Gabriel

Borkman" er de forste sammenhængende fra Ibsens hånd.

Når han havde tat fat på udarbejdelsen af et drama, kunde

han enten drive på med den ualltrudt. helt til han nådde til

slutningen, for så efterpå at genncmgå og revidere det hele
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værk. Eller han kunde ta hver akt for sig straks den var færdig,

og gennemarbejde eller endog renskrive den, før han gik i

0^^' 7p^ ...^ J;_ ,|,.__^ /

l/t, t/i J«jiAj-<_

-, , ,
'. . , 1 11. .1 . ' /V , Im^ • »^-— ftø^lx^

Fra „Peer Gynt", Ste akt. -Ai storrelse.

gang med næste akt. Vi har eksempler på begge fremgangs-

måder i de bevarede udkast.

Bådeopera-forsøget „Fjeldfuglen" og det episke udkast til „ Brand"

(se faksimile) har vi delvis bevaret i renskrift, uagtet ingen af dem
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nogensinde nådde fuldendelse. For „Peer Gynt" har vi bestemt

efterretning om at renskriften var begyndt længe for hele stykket

var færdigt; Ibsen sendte endog de 3 første akter til trykning.

3^^ ^— .^^ii-/^»^

?*»X» ^^-If^/V

^.

Fra, Brand'', niskr.'A.b. -3 stiirrelse.

iM..Uv^,

u
( v^-

\
A. -, ._.y\

Fra .Vildindcn*, mskr. ell. ' < storrclsc

UyA^V

mens han endda holdt på med 4de akt, og Ide akt til trvkning.

for han endda havde andet end lose arbeids-udkast til 5te; vi

horer da også (V. Bergsoe: Henrik Ibsen paa Ischia. s. 161).

at når han havde holdt på med udarbejdclsen om formiddagen,

brugte han eftcrmiddagen til renskrivning. \'i har i undersogel-
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sen af „De unges forbund" søgt at levere beviset for at han

her har renskrevet akt for akt efterhvert. Ligeledes véd vi, at

han gjorde i stand sin renskrift af Iste akt af „Samfundets

støtter" straks den var udarbejdet, hvad der rigtignok førte til

at han måtte forkaste hele det udførte arbejde; formodentlig

OlU XoL.-Ua^^c^ .u^ <JlaX dLx^"?-

(VvJOlJt^ Quu_ «Jv- VtcvA-»— r

Fra ,,Lille Eyolf", niskr. f, slutningen. "4 størrelse.

belært ved denne erfaring foretog han ikke den endelige ren-

skrift af stykket, før det helt var udarbejdet. Og det synes

som om han senere helst fulgte samme regel. Allerede de to af-

delinger af „Kejser og Galilæer" er først renskrevet efterat de

4i' •••-»--

i dp r»'^-^'-:>^.^-'tP^'7^'^ <*-^-^^^ ^^^ '^ 'C^-^^^e.£-<^.^^. _

^-i^.P,£.-e/ <y t,-^i!y&'0^-*' ^*<^'^^^:^^^

Fra ..Blandede Digtninger" 1848—1850. Fuld størrelse.

hver for sig var fuldfort i udkast. „Et dukkehjem" er gennem-

rettet, forst efterat hele stykket var udarbejdet. Ligeså „ Fruen

fra havet". I „ Lille Eyolf" er visstnok en del rettelser indført

i de første akter, mens 3dje akt endda var i arbejde; men den

egentlige omarbejdelse er først foretat efter afslutningen. Det

samme er forholdet med „ Hedda Gabler". Såvel for „ Hedda
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Gabler" som for „Rosmersholm", „John Gabriel Borkman", og

„Når vi døde vågner" har vi dateringer som viser at renskrifterne

med den dermed forbundne gennemarbejdelse er udført i sammen-

hæng tilslut.

Når Ibsen retted og omarbejded sine første udarbejdelser,

gjorde han dels strygninger, rettelser og tilføjelser i selve det færdige

manuskript (se faksimile fra „De unges forbund" s. XLVII og

,,Fruen fra havet" s. XL). Dels gjorde han nye udkast til replikker

og scener eller endog hele akter på særskilt papir (se faksimile

fra „Vildanden" s. XLV og ., Lille Eyolf s. XLVI). Karakteri-

stisk for de allerfleste slige nye rettelser og udkast er den raske,

forkortede skrift, hvormed de er nedkastet på papiret. Person-

navnene skrumper ind til forbogstaver eller udelades endog helt;

ordene i teksten mister alle endelser og går over i bølgeformede

streger, som ofte kun med yderste møje lar sig tyde; inter-

punktionstegnene erstattes for det meste af tankestreger. Det

er umuligt i den trykte tekst at gi et tro billede af slige manu-

skripter, og det vil væsentlig bli netop på mængden af tankestreger

at læseren vil kunne skeine disse udkast fra de mere udformede.

Vi tror at disse rettelses-udkast for omarbejdelsen gir et

temmelig adækvat udtryk for hvorledes også de første arbejds-

udkast har set ud. Når vi har bevaret slig en mængde sær-

skilte rettelses-udkast — til „Kejser og Galilæer", „Et dukke-

hjem", „Vildanden", „Rosmersholm", „Fruen fra havet", „Hedda

Gabler", „ Lille Eyolf", ^John Gabriel Borkman", og „Når vi

døde vågner" — , mens de første arbejds-udkast for størstedelen

er tabt, så har dette sin naturlige årsag deri, at rettelses-ud-

kastene for det meste er blit brugt sammen med selve den første

udarbejdelse til grundlag for renskrifterne. Dette ser vi er til-

fældet ved næsten alle de nævnte skuespil.

Imidlertid nøjde Ibsen sig slet ikke altid med bare én om-

arbejdelse. Ved første afdeling af „Kejser og Galilæer" ser vi
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ham atter og atter ta stoffet for sig til ny omformning i løbet

af næsten to år; vi horer ham ha de 3 første akter færdig i

Januar 1871. og ser ham dog begynde fra nyt 6 måneder senere;

ved årets slutning tar han en renskrift, men går i begyndelsen

af 1873 i vej med en ny renskrift på grundlag af nye rettelser.

Om de 2 følgende akter, som oprindelig var en særskilt afdeling.

og som han efter renskrivningen helt omkalfatred for atter i

denne nye form at udfærdige to renskrifter. har vi allerede

ovenfor talt.

Et andet iojnefaldende eksempel på hans utrættelige bearbei-

delse af stoffet har vi i „Samfundets støtter", som med nogen

afbrydelse optog ham i næsten 2 fulde år. Det er en betegnende

kendsgerning. at vi har 5 forskellige håndskrifter bare til dette

stykkes begyndelse, og endda kan det bevises at flere må

være tabt.

I dette stykke kan vi overordentlig klart følge principperne i

Ibsens omarbeidelser. Vi ser hvorledes han begynder med

grundmotivet og hovedkonflikten, — den ansete samfundets

støtte som ofrer menneskeliv for at berge sin egen stilling,

men tilslut skakes op af udsigton til at miste sin egen son.

Og vi ser hvorledes stoffet vokser efterhvert. Modsætningerne

udvides og skærpes: konsul Bernick, iernbanens forkæmper,

viser sig fra først af at ha været dens modstander. De op-

trædende personer blir bragt i inderligere sammenhæng med

hovedhandlingen, og de forskellige momenter blir knyttet stærkere

sammen: Lona Hessel og Johan Tønnesen får hver sit mcllem-

værende at g)øre op med konsul Bernick, og deres bortreise

fra byen blir sat i indbyrdes forbindelse. Unødvendige momenter,

slige som diskussjonen om „Samfundet i urskoven", blir skåret

ud. Ligeså uvedkommende personer — forst og fremst time-

lærer Evensen med den „umådclige fantasi", dernæst gamle

Tønnesen, „grævlingen", og gamle enkefru Bernick. Således

blev under omarbeidelsen sammenhængen strammet stærkere

IV Henrik Ibtcn : IftcrliJte (krifter I.



og stærkere, og på samme made blev de enkelte personers

psykologiske enhed fastere udviklet; derfor måtte ikke Bernick

tillades end den uskyldigste løgn i sin store bekendelses-tale i

stykkets tilslutning (III 4558 9)j derfor måtte også hans tale om
kvinden i 4de akt (II 317—318) stryges, og Dina målte ikke

længer få kaste sig ind i et uviet giftermål, — to udeladelser

som begge måtte ske på bekostning af digterens polemiske

interesser.

På lignende made kan vi iagtta' dramaets vækst i „Et dukke-

hjem", og se hvorledes alle momenter knyttes fastere og fastere

sammen, og side-motiverne udnyttes til fordel for hovedhandlingen.

Istedenfor barneselskabet ovenpå, som naturligvis må slutte for-

holdsvis tidlig på kvelden, blir der maskerade, og istedenfor

Noras temmelig umotiverte optræden som en ny Anitra får vi

en prøve for hendes solodans på maskeraden, hvorved samtidig

Helmers eftergivenhed blir rimeligere og han selv bragt i et

noget højere niveau. Interessant er særlig omdigtningen i 3dje

akt, hvor Nora, istedenfor at løbe bort fra selskabst før tiden,

med magt må drives ned fra maskeraden ; ved denne lille vending

er med et eneste træk hendes karakter kraftig uddybet og gjort

uendelig meget sandere, samtidig med at situationens spænding

er blit langt intensere. En biperson som doktor Rank, som så

at sige intetsomhelst har at gøre i den første udarbejdelse og

oprindelig ikke engang synes at ha havt nogen plads i stykkets

plan, vinder efterhvert betydning for både handlingens og karak-

terernes udfoldelse; hans sygdom, ligeså vel som Krogstads

moralske forfald, blir brugt til at illustrere det slægts-ansvar,

som Nora lidt efter lidt får øjnene op for, og hans stilling som

huslæge og husven blir omgjort til et ganske særligt forhold til

Nora, som bringer ind et nyt led i hendes kamp og sjælelige vækst.

Netop de samme udviklings-tendenser er det som gør sig

gældende i alle de øvrige omarbejdelser. Ligegyldige ting, døde

samtaler, som ikke på nogen made førte handlingen videre,
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måtte slojfes, — se f. eks. fortællingen om Anders Lundestads

søn i „De unges forbund", doktor Ranks ræsonnering om gulv-

tepper og om humanitet i „Et dukkehjem", eller jagthistorierne

i „Vildanden". Lange replikker måtte opdeles, så at de kunde

virke med storre liv ; det har vi en række eksempler på helt ifra

«Svanhild" (III 380). Pointerne måtte spidses hvassere; hvorledes

Ibsen opnådde det, kan vi se i en liden enkelhed fra „De unges

forbund", — Stensgårds ord og handling, hvorved han .,bygged

sin egen talerstol". Oprindelig blev Stensgård næsten nodt til

at ta sig til rette på denne made, da dirigenten nægted ham

den officielle talerstol ; men idet dette motiv blev slojfet, kommer

hans ord til at springe bent ud af hans egen fantasi og blir

derved et nyt bidrag til belysningen af hans åndelige habitus.

Studerer vi udkastene videre, skal vi se at Ibsen således mere

end én gang ved genial forkortning har omdannet ydre motiver

til indre, sjælelige, og derved beriget sine dramaers psykologi.

I det hele går hans bestræbelser altid ud på at la skuespillets

personer tale for sig selv. Med det samme. han var færdig med

„De unges forbund", skrev han til Georg Brandes (Breve 1.

s. 188) i anledning af dennes essay om ham: „Hvad De med

fuld ret har bebrejdet mig angående de uforarbejdede forfatter-

repliker i „Kongsemnerne", har gjort sin virkning." Derfor

retted han også slige „forfatterreplikker" i 2den udgave af „Kongs-

emnerne" (1870), og det som i hans senere udkast kom med af

altfor direkte ræsonnering, blev ubonhorlig stroget ved gennem-

arbejdelsen, se f. eks. Noras og fru Lindes ordskifte om

„kvindesagen" i „Et dukkehjem", eller Gregers Werles karak-

teristikker af Hjalmar Ekdal i ^Vildanden".

Det som det gælder om for ham, det er at bringe sine

personers psykologi til at træde klart og fuldt frem. Dertil

sigler udvidelsernc i de siste gennemarbejdelser, og skuespiller-

anvisningerne, som fastslår Ibsens opfatning af sine karakterer,

kommer for en stor del forst med i den allersiste udarbejdelse.
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selve renskriften. Ejendommeligt er det at følge, hvorledes

personernes individualisering skrider frem, og ofte er det ikke

før til allersist at de finder sit særprægede talesæt. Hjalmar

Ekdals blomstrende talevendinger, som nu synes os så uløselig

knyttet til hele hans karakters holdning eller holdningsløshed, —
Ginas plebejiske, men så meget mere virkelighedsfaste sprog, —
Ulrik Brendels forlorne ironisk-højtidelige stil, hvori han hyller

sin forkommenhed ligesom i sin slidte frakke og sine gamle

hansker, — Jørgen Tesmans uforanderlig naivt overraskede

„Tænk det!" overfor den ydre verdens mærkelige fænomener, -

—

alt dette og meget mere af samme art viser sig nu at være resul-

tatet først af digterens siste studium af personernes egenvæsen.

Således ser vi hans digtning skridt for skridt udvikle sig ud

fra almene forestillinger og vinde mere og mere håndfast liv i

virkelighedssande mennesker. Men samtidig med at ideerne på

denne vis sætte sig om i konkret form, hændte det også at de

blev i sig selv klarere og skarpere. Brands store grundkrav

„alt eller intet" havde endda ikke fåt sin epigrammatiske til-

spidsning i det episke udkast. Og det berømte løsen, som er

den bærende tanke i «Fruen fra havet", — „frihed under

ansvar" — , findes ikke i den første udarbejdelse.

Forarbeiderne til Ibsens skuespil godtgør på alle punkter, hvor

omhyggelig han havde gennemtænkt hver en detalj, før han

sendte sine stykker fra sig. Havde han begyndt med nøjagtig

planlægning af stoffet, fortsatte han med den omsorgsfuldeste

udformning af enkelthederne. Den sproglige udtryksform spilled

naturligvis herved en fremtrædende rolle, og vi ser da også

digteren stadig file og file på sin sprogform. Det galdt for ham

ikke bare om at udpræge den individuelt, men også om at

stemme den efter digtværkets øjemed og gi den sin rette tids-

farve. I ..Catilina" fjerned han den ved sine rettelser mest
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mulig fra dagligtalens vendinger for at loFte den op i poesiens

verden. I ,. Kejser og Galilæer" sogte han at nærme den til

den antike stil så vidt han kendte den.

Et vigtigt valg var det for ham, enten han skulde skrive

sine dramaer i prosa eller på vers. Han havde begyndt med

at skrive ..Catilina" på vers efter de tragiske forbilleder han

kendte fra Wergeland. Oehlenschlægerog Schiller, og ligeledes skrev

han derefter ..Kæmpehojen" i femfodede jamber. ..Rypen ijustedal"

derimod er bare delvis på vers. ligeså dens omarbejdelse ..Olaf

Liljekrans" og det andet lyriske skuespil fra 50-årene ..Gildet

på Solhaug". Med ..Sancthansnatten" gik han helt over til

prosaform, og den fastholdt han også i de folgende national-

historiske skuespil. Operateksten ..Fjeldfuglen" har naturligvis

ingen betydning i denne forbindelse. ..Kærlighedens komedie"

blev ligeledes oprindelig skrevet i prosa, som det bevarte

brudstykke ..Svanhild" viser. Men Ibsen må dog tilslut selv

V»»^ .- -' f^lt Æt^ >"/»>» ^

Fra .Svanhild', ''i storrelse.

ha fundet. at han bedre fik udtrykt sine tanker i versformen,

og heri blev han bestyrket, da den danske kritiker Clemens

Petersen i sin anmeldelse af „ Kærlighedens komedie" (Fædre-

landet I8f).^, IS Juli) fremhæved hans vers på bekostning af

hans prosa. Ibsen mindte selv senere derom i et brev til Cl.

Petersen af 4. Decbr. 1865 (Samtiden 1908, s. 89): ..De har

engang skrevet om mig at den versificerede Form med det

Symbolske bagved var min naturligste Retning. Jeg har ofte

tænkt derover, jeg (ror selv det samme. "
1 overensstemmelse

hermed digted han ..Brand" og ..Peer (aiH".

Mens han i «Catilina" bevidst havde sogt at holde versets
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tale fjernt fra hverdagssproget, bestræbte han sig åbenbart i

de tre siste vers-dramaer efter at gøre versformen så naturlig

som mulig. Dette faldt ham så meget lettere som han helt fra

ungdommen var i besiddelse af og senere flittig havde udviklet

en overordentlig flydende versifikatorisk evne. Vi har i under-

søgelsen af „ Catilina" søgt at bevise, at Ibsen mindtes ret, når

han fortalte, at dette stykke var så at sige improvisert ned på

y,^^ ,UrJ<J ^^?^^^ å:^ ^ ^ X^^z^ "^ •^'-y'^^ iaJ}/'

Fra ..Brand'', mskr. A.c. - 3 størrelse.

papiret. De få bevarte udkast til hans digte åbenbarer den

samme lethed i formgivningen.

Under arbejdet for at støbe verset i mund-ret form måtte han

naturlig komme til at længte ud af de faste versemåls trange

rammer. Allerede i „Gildet på Solhaug" og „01af Liljekrans"

havde han -— det lå jo i emnernes natur — efterlignet den

frie folkevise-rytme. Endnu tidligere, i „Norma", havde han

moret sig med at indsprænge epigrammer i fri rytme mellem

de regelrette vers. Og mens han holdt på med det episke ud-

kast til „ Brand", forsogte han sig et øjeblik (se faksimile) på en

omdigtning i samme verse-art; forsøget blev rigtignok ikke gen-

nemfort, og dramaet „ Brand" blev — i løbet af et par måneder —
digtet i regelret verseform, dels i jamber dels i trokæer. Også
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,.Peer Gynt" synes oprindelig planlagt i regelret versemål, således

som vi endnu har det i hele forste halvdel af Iste akt, iste scene

i 2den akt, og over en tredjedel af 4de akt. Men Ibsen har

hurtig søgt efter midler til at skabe afveksling. 1 2den scene i

Iste akt indforer han til at begynde med den frie folkevise-

rytme, som dog atter hurtig (i Peers drømmesyner) får en mere

bunden form (som daktyler); derefter fortsætter han først scenen

i prosa, men stryger den og omdigter den i jamber, som ved

siste gennemarbejdelse må la sig omgore til viserytme; den er

det som råder i resten af akten. I begyndelsen af 2den akt

prover han på at indlægge en scene mellem Peer og Solvejg

og hendes forældre oppe på fjeldet; den digter han forst i vise-

rytme, får den ikke til sin tilfredshed og begynder derefter på

igen i trokæer, men opgir hurtig forsøget og stryger hele scenen.

Peer Gynts monolog mellem Ronderne i samme akt er oprindelig

digtet i trokæer, men er ved siste gennemsyn omdigtet i vise-

rytme. Scenen i Dovregrubbens hal er fra forst af helt forskellig

anlagt, skont også i denne formning skrevet i viserytme; efterat

Ibsen har afbrudt denne formning og valgt en anden plan for

scenen, begynder han forst i prosa, men når ikke langt, for

han atter slår om i folkevisens versemål.

Der har åbenbart været en tid i Ibsens liv, da verset faldt

ham lettere og naturligere end prosaen:

„Prosa stil er for ideer,

vers for syner.

Sindets lyst og sindeis veer

f>'Idigst liv jeg friest skienker

just i versets lænker."

Således skrev han i April 1H71 (SV. IV 394). Både rim og

rytme formed sig hos ham næsten af sig selv; han hehovde

ikke at lede efter dem. Eller kanske rettere: Han tumled så

længe med tankerne i sit hode, at de allerede næsten havde

skabt sig sin form, når han tog fat på nedskrivningen. I No-
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Fra udkast til „Digte", mskr. b.5. Fuld storrelse.

vember 1863 sa han til en kending (Alfr. Sinding-Larsen i

Morgenbladet 1900, Extranr. 47), at „han satte ikke pen på pa-

piret, før han havde alting lige indtil versifikationens eller dia-
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logens detaljer fuldt udarbejdet i hodet, således at når han

skrev, kunde han skrive uafbrudt som efter diktat." Fuldt

så let gik det dog fra forst af ikke med hans prosa. Alt hvad

han til helt ud i 60-årene skrev i prosa, både skuespil

og bidrag til pressen, bærer tydelig præg af hvorledes han

kæmped med sprogformen; den er både tung og knudret. Men

han folte sig i mange tilfælde nodt til at bruge prosa alligevel.

Da han holdt på med ..Kongsemnerne", skrev han til Clemens

Petersen (Samtiden 1908, s. 88): ,.jeg kan ikke skrive det i

Vers." Og da han var færdig med „Peer Gynt", gik han for

alle tider over til prosaen i sine skuespil. Det var nu den

„stærke realistiske farvning" han søgte, og da måtte han holde

sig til den prosaiske stil (se hans brev til Georg Brandes af

26. Juni 1869, Breve I, s. 188). Hvor vanskelig den faldt

ham, ser vi klart af udkastene til ..De unges forbund", og man

tør vel ikke sige at den der virker helt frigjort. Også ved

„Kejser og Galilæer" hævded han bestemt (Breve II, s. 12),

at prosa-formen var nødvendig for værkets realistiske holdning:

„den illusion, jeg vilde frembringe, var virkelighedens . . .

Skulde jeg have brugt verset, så havde jeg derved modarhejdet

min egen hensigt og den opgave, jeg havde stillet mig." Endnu

ved renskriften la han, som han selv siger (Breve I, s. 272),

„en stræng kritik på sproget" ; men den antikiserende stil han

tilstræbte, la et hemmende bånd på taleformens frie naturlighed.

Sikkert har Bjørnson med sine moderne samfundsdramaer fra

1874 af ikke hare bidraget til at holde Ibsen fast ved prosa-

formen, men også hjulpet ham til at fuldkommengore den. For

hvor ujævnt end Bjørnsons scenesprog stadig har været, så

har det dog altid havt i sig en dirrende iver efter at gengi'

livets levende tale, som virked eggende og befriende på Ibsen.

Først i de moderne samfundsdramaer fra ..Samfundets støtter"

vandt han frem til det mesterskab i naturlig replikføring, som

kun meget få dramatikere hår nådd op til hans ligemænd i.
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Hvor naturnødvendig endda en tid versformen var for ham,

ser vi bedst af at han helt frem til 1875 gav sine polemiske

indlasg i dagens strid på vers. Men i 1883 skrev han en

formelig krigs-erklæring mod vers i skuespil (Breve II, s. 119

— 120), og han la til: „Jeg selv har i de sidste 7—8 år neppe

skrevet et eneste vers, men udelukkende dyrket den ulige

vanskeligere kunst at digte i jævnt sandfærdigt virkelighedssprog".

Det var imidlertid bare et år efterpå, at han netop med an-

vendelse på spørsmålet vers eller prosa skrev (Breve II, s. 136),

at han for længe siden havde ophørt at stille almengyldige for-

dringer: „Jeg mindes nok, at jeg engang udtalte mig noget

despekterlig om versekunsten; men dette hidrørte kun fra mit

eget ojeblikkelige forhold til denne kunstform." Og det gir

visselig udtryk for en ny ændring ikke bare i hans forhold til

versekunsten, men i hele hans dramatiske retning, at han skrev

det første forarbejde til „Bygmester Solness" på vers. Retnings-

ændringen var i virkeligheden ældre, I „ Fruen fra havet" har

havstemningen allerede brudt den strenge realisme. Og vi

vover den påstand, at digtet „ Stjerner i lyståge" fra 1886

(SV. IV 434—435) først finder sin rette tolkning, når det blir

set i sammenhæng med „Rosmersholm", -— digterens håb trods

alle livets nederlag om at viljernes kaos vil samle sig til fælles

banesving (jfr. Breve II, s. 164). Ibsen skal engang ha ytret, at

han gerne vilde skrive sit siste skuespil på vers, når han bare

vidste sikkert hvilket som vilde bli det siste. Det tør vel siges,

at om han ikke skrev flere vers-dramaer, så vendte dog hans

ungdoms lyrik, som han med magt havde holdt nede, atter til-

bage i hans skuespil-digtning.
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II.

Ibsen selv har ved mere end én lejlighed hævdet den faste

sammenhæng i sit liv og sin digtning. Da han i 1881 havde

begyndt at nedskrive de erindringer, som skulde bære titelen

„Fra Skien til Rom", men som ikke kom til at nå ud over

barneårene i Skien, var det netop dette han havde i tankerne:

„Folk tror", sa han til Lorentz Dietrichson (Svundne Tider,

I, s. 363—364). ..at jeg har forandret Anskuelser i Tidens Lob;

det er en stor Feiltagelse; i \'irkeligheden er min Udvikling

aldeles konsekvent; jeg kan selv tydelig paavise Traaden i hele

min Udviklingsgang, Enheden i mine Ideer og deres trinvise

Udfoldelse, og jeg holder paa at nedskrive nogle Optegnelser,

der vil vise Verden, hvor nøiagtig jeg er den Samme nu, som

da jeg først fandt mig selv." Og da ved hans 70de fødselsdag

hans ..Samlede værker" skulde udsendes. retted han den hen-

vendelse til læserne (I 313) ..at tilegne sig hans samtlige

produktion som en sammenhængende. kontinuerlig héihed" ; først

derved vilde de ret forstå den.

Trods de mange skiftende faser gennem et rigt bevæget

50-års digterliv må man dog boje sig for denne sandhed; den

blir stærkere og stærkere indlysende, jo mere man fordyber

sig i det mægtige livsværk. og de bind som hermed fremlæg-

ges for læseverdenen. vil utvilsomt i mange henseender ud-

vide vor erkendelse af den levende kontinuitet i Ibsens

digtning.

Uagtet ..Catilina" på flere måder står alene i hans produktion,

kunde han dog endnu 25 år efter dets offcntliggørelse finde

glæde i at ta det frem til bearbeidelse, og han kunde med rette

i forordet til 2den udgave udtale (SV. 1 10

—

II): ..Mangt og

meget, hvorom min senere digtning har drcjet sig, mod-

sigelsen mellcm evne og higen, mellem vilje og mulighed,

menneskehedens og individets tragedie og komedie på engang.
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— kommer allerede her frem i tågede antydninger." Vi findei

også allerede i „ Catilina" et betydningsfuldt træk af den drama-

tiske metode som digteren senere med så megen virtuositet

anvendte, — en gammel mørk hemmelighed, som ved at åben-

bares sætter handlingen i gang og nedkalder katastrofen. Chr.

Collin har nylig (Tilskueren 1906, s. 601—612) påvist, at vi

i dette træk sandsynligvis må se en påvirkning fra den norske

romantiks vigtigste prosaforfatter Maurits Hansen, som i Ibsens

ungdom var landets mest læste skribent, og hvis noveller også

Ibsen må ha gennempløjet (jfr. hans dom om ham, I 265).

Dette bestyrkes yderligere ved den påtagelige efterligning efter

Maurits Hansens fortællemåde, som vi finder i det lille novelle-

fragment „ Fangen på Agershuus" fra 1850 (I 470—474).

Er der imidlertid i ældre norsk literatur noget som „Catilina",

i dramatisk form, delvis endog i poetisk udtryk, har lighed med,

så må det være Henrik Wergelands tragedier, kanske særlig

dennes ungdoms-arbejde fra Ibsens fødeår „Sinklars Død". Og

heri er intet forunderligt, da Ibsen i „Catilina" ligeså vel som

Wergeland i sine tragedier visselig nærmest havde Schiller til

dramatisk læremester. Det er også oplyst gennem John Paulsen

(Samliv med Ibsen, s. 29) at Ibsen var fortrolig med Schil-

ler helt fra sin ungdom. Men man tør sikkert gå ud fra

at han allerede dengang tillige havde læst ialfald et og andet

af Wergeland, hvis digtning i 30-årene havde været det vældige

fængstof i det unge Norges kulturliv, og hvis tidlige død i 1845

havde vakt så stærk en opsigt og deltagelse. Det er wergelandske

toner som klinger os imøde fra et digt som „Aftenvandring i

Skoven" (I 24— 25) fra 1849, og vi tror med bestemthed at

finde spor af Ibsens kendskab til Wergeland i et par af de ung-

domsdigte som har fundet plads i nærværende bind, og som

stammer fra dagene omkring årsskiftet 1849—50. Det er maske

mindre at lægge vægt på at Ibsen i det ene af disse digte

(139) tiltaler sin elskede som „Stella"; uagtet dette navn i
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norsk literatur forst og fremst er blit beromt gennem ^'ergelands

digte, hørte det dog på en vis til literaturens fælleseje og var

benyttet både af ældre og yngre digtere i og udenfor Norge

(således af en digter af den wergelandske skole Sylvester

Sivertson). Men den henvendelse som Ibsen i et samtidigt digt

(138) retted til. «Norges Skjalde":

Hvi sværme 1, Skialde! for Fortidens Fierne,

For skrinlagte Old med de smuldrende Minder,

—

den minder så påfaldende om begyndelsen af Wergelands kvad

„Til en ung Digter" (Samlede Skrifter, 1, s. 229):

Skjald, ei se du tilbage,

ei mod den runede Steen!

ei imod Hoien, der giemmer barbariske Dage!

Lad ligge de Skjolde! lad smuldre de Been!

Der paa Hojen lad kr^-be Oldgranskermyrer omkring —

at overensstemmelsen vel ikke kan være tilfældig. At begge

digtere desuden visstnok har havt Oehlenschlægers ..Guldhornene"

levende i sin bevidsthed. afsvækker ikke dette. Det vilde også

være mærkeligt, om ikke frihedsbegejstringen af 1848 havde

bragt Ibsen til at fole sig i slægt med Norges store friheds-

digter, og det er et ejendommeligt tilfælde, at han netop i de

samme dage skrev på en novelle om bonde-oproreren Christian

Lofthus (III 381), hvis historie Wergeland få år i forvejen havde

studert og for første gang kildemæssig belyst, noget som

dog sandsynligvis Ibsen intet vidste om, da Wergelands frem-

stilling endnu på denne tid var bortgemt i et provinsblads

spalter (Christianssandsposten 1842).

Det er vigtigt at gøre opmærksom på disse tilknytninger, fordi

Ibsen netop i de nærmest folgende år så bestemt tilhorer en

anden retning i den dansk-norske literatur, den som man har

kaldt (Ibsens episke Brand udg. af Karl Larsen, s. 202) „den

Hcibcrn-Wclhavctiskc Linje". Han tog sin plads der allerede i
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Grimstad-dagene. Den ovenfor nævnte henvendelse „Til Norges

Skjalde" slutter i virkeligheden med en maning til at skabe en

„FoIkelivsdigtning med deilige Blommer", en maning som er

helt i nationalromantikkens, i Welhavens ånd. Og vi véd, at han

lige efter dette digt forsøgte sig, som han selv siger (Breve I,

s. 59), „i national retning" med nogen telemarkske sagndigte,

hvoraf vi nu kun har bevaret digtet om „Møllergutten" (I

47—48), hvem Welhaven netop i de samme dage besang.

Straks efter ser vi ham sammen med A. O. Vinje og Botten-

Hansen vende sig med negativ kritik imod alt samtidens politiske

frihedsarbejde ; det eneste heri, som endnu kunde vække hans

sympati, var den radikale arbejderbevægelse, som han skal ha

biståt med sin pen i dens siste dage, før regeringsmagten fik

den helt kværket. Han snudde sig med uvilje fra politikken, og

det frihedskrav som han rejste, det var åndens indre frigørelse

(se f. eks. hans prolog på 17. Maj 1855, I 132—133).

I Kristiania hørte han med beundring Welhavens formfuldendte

forelæsninger (John Paulsen: Mine erindringer, s. 21), særlig

sikkert forelæsningerne over Holberg og hans samtid våren 1851,

og samtidig studerte han med iver J. L. Heibergs æstetiske skrifter.

Ikke bare ser vi ham citere Heiberg i „Norma" (I 77); men

vi ser ham anvende de heibergske lærdomme til dramatisk kritik

(I 228—234, 243—245). At hans følgende digtning ikke blev

helt overensstemmende med den heibergske æstetik, fremgår

klart af at Heiberg selv i 1858 afviste „Hærmændene" på Helge-

land" fra den kgl. danske scene. Men dette forminsked ikke

Ibsens beundring for Heiberg, af hvem han havde modtat også

et stærkt personligt indtryk ved sit studieophold i København

1852, og da Heiberg døde i 1860, var det Ibsens råb til både

danske og norske at bære videre frem hans livsdåd, hans skøn-

hedskamp (I 180— 181). Han vedblev altid at lægge stærk

vegt på den kunstneriske udformning, og endog i „Peer Gynt",

som falder så helt udenfor det heibergske skønhedsbegreb, at
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Danmarks ledende kritiker efter Heibergs dod Clemens Petersen

vægred sig ved at regne det for poesi, vil man finde påvirkning

fra Heiberg; scenerne med knappestøberen og den magre i Ste

akt minder ialfald stærkt om „En Sjæl efter Doden" (Paulsen:

Mine erindringer, s. 180), som for en stor del også benytter et

lignende versemål, og denne Heibergs .,apokalyptiske komedie"

fra 1840 retter sin satire mod den samme halvhed i godt og

i ondt, som er personificert i Peer Gynt. Endnu i 70-årene, da

Ibsen allerede var i fuld gang med arbejdet på „Samfundets

støtter", og bevidst vendte sig bort fra den heibergske æstetik

(Georg Brandes: Levned, et Tiaar, Kbh. 1907, s. 56 og 102),

anbefalte han en begyndende digter at studere Heibergs skrif-

ter, „læse alt, hvad han har skrevet" (Paulsen: Samliv med

Ibsen, s. 46).

Ibsen gik til det nye norske teater i Bergen, som for første

gang skulde prøve at gennemføre det nationale program i scene-

kunsten, og han hlev næst efter Bjørnson den unge national-

romantiks fremste digter. Allerede i Grimstad havde han git sig

i kast med nationalhistoriske skuespil efter Oehlenschlægers

mønster; han begyndte i 1849 på en .,01af Trygvesøn" (Breve

I, s. 58—59) og skrev et enakts-stykke „ Normannerne", som

han i 1851 omarbejded til „ Kæmpehøjen". I 1850, formodentlig

i Kristiania, tog han et motiv fra Fayes ., Norske Folke-Sagn"

ill emne for et 4-akts stykke „ Rypen i Justedal" (I 339—370),

hvori han dog forelobig ikke nidde længer end et stykke ud i

2den akt; det var forst efterat Landstads „ Norske Folkeviser"

var udkommet, at han vendte tilbage til stoftet og gjorde det

om til „Olaf Liljekrans", hvoraf han atter nogen år senere for-

sagte at gore en opera .,Fjeldfuglen" (1 443— 448).

Det første skuespil som blev frugten af Ibsens virksomhed som

tealerdigter i Bergen, var eventyrkomedien ..San cthansnattcn"

(I 371 —432), som nu for første gang blir trykt i sin helhed. Henrik

Jæger, som rigtignok bare kendte stykket gennem uddrag, mente
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i sin tid (Henrik Ibsen, 1888, s. 88) at det „i forfatterens ud-

vikling neppe indtager nogen mere fremtrædende plads end et

rent øvelsesarbejdes." En fransk forsker (J. Lescoffier i Revue

germanique 1905, s. 298—306) har i den nyeste tid påvist dets

virkelige betydning i Ibsens digtning. I teknisk henseende er det

ganske visst meget ufuldkomment, og den gamle hemmelighed, som

også her spiller sin bestemmende rolle, er på en højst tungvint

made bragt i forbindelse med den indre handling; men her er

i det minste et bevidst forsøg på at flette den kunstfærdige

intrige, som to år senere fremtrådte i „Fru Inger til Østråt".

Og endda vigtigere er den made hvorpå „Sancthansnatten" peger

frem imod en senere række af Ibsens værker. Det peger frem,

delvis fordi det endnu har sammenhæng med hans „Andhrimner"-

tid. Ligesom Botten-Hansens skuespil „Huldrebrylluppet", som

netop var blit trykt i „Andhrimner", søger det at hævde den

sande romantik ved satire over den uægte. Julian Paulsen, som

agerer digter og national, og som smykker sig med flitter fra

den heibergske æstetik, er det første karikerte udkast til Peer

Gynt og Hjalmar Ekdal. Hans „dæmoniske" karakter (I 399)

er harcellert i „Vildandens" dæmoniske teolog. Og hans slut-

ningsbemærkninger om forlovelse og ægteskab indeholder alle-

rede kimen til „Kærlighedens komedie".

Således viser „Sancthansnatten" frem til en ny form af Ibsens

romantik, hvor striden mellem de poetiske idealer og den pro-

saiske virkelighed blir smeltet om i en polemisk lyrik, som

frembragte et par af hans mægtigste digtninger og tillige førte

over til hans realistiske kampdramaer. Allerede i 1858 skal han ha

begyndte at sysle med ideen til „Kærlighedens komedie", i 1860

skrev han ialfald en del af den i dens første prosaiske form

„Svanhild", hvoraf bare et lidet brudstykke er bevaret (I 449

— 462), og i 1862 gav han den sin fuldendelse. Men endda

efterpå digted han „Kongsemnerne" og gjorde studier til et skue-

spil om Magnus Hejnessøn.
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Bruddet med den gamle nationalromantik kom ikke helt før

med „Brand". Og i digtet ..Till de medskyldige", som skulde

danne indiedningen til værket i dets episke form (II 5— 7), gir

Ibsen grej besked om hvorfor han måtte bryde. Digtet er sprunget

ud af den samme stemning som han gav udtryk for i et brev

til Bjørnson fra Rom høsten 1864 (Breve I, s. 91): ..Logn og

drømme var altså det hele . . . Vor gamle historie får vi nu

slå en streg over; thi nutidens normænd har åbenbart ikke mere

med sin fortid at gøre, end grækerpiraterne har med den slægt,

der sejled til Troja og blev hjulpen af guderne." Det var fordi

det norske og det svenske folk havde nægtet at indfri sin konges

og studentertogenes løfter om hjælp til Danmark, at denne

stemning greb ham, og den slåp ham ikke, men blev liggende

over ham som en mare (Breve I, s. 97) og tvang hans digtning

ind på nye veje, — bort fra fortidens sjæledræbte saga og ind

i nuets tågeverden for at skrifte folkets brøde og lose dets

længsler ( II 7). Det var den samme dybe skamfølelse ved slægtens

usselhed, som var indvarslet i de ungdommelige sonnetter ved

en lignende situation i 1849 (I 31 fg.), og den satte sig lige-

som dengang om i modbydelighed for det ..skrinlagte Old" for

i sleden at kræve folkets „smerte, lyst og længsel" fortolket

(I 38).

Visselig med fuld ret har den første udgiver af det episke

„ Brand "-udkast (udg. af Karl Larsen, s. 257—261) påpegt slægt-

skabet mellem dette udkast og Welhavens 30 år ældre strids-

digt „ Norges Dæmring". Og Ibsen har åbenbart selv følt sig

i slægt med Welhaven og hans kamp ; for i sit udkast (II 46 — 48) har

han flettet ind en skildring af Wergeland som de digre I7de-

Maj-frasers typiske skikkelse, den niand som mest af alle dåred

folket med dets store fortid. Dengang Ibsen stod i kampen

for en national scenekunst i Norge, havde han sogt støtte

hos \X'ergcland og de andre norskhedsnuend (I 265—266),

hvis kamp han fortsatte, og vi véd tilfældigvis (se Halvdan

v Henrik lb«en: CrierUdle «krirter I.
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Koht: Henrik Wergeland, Kr.a 1908, s. 172) at han den siste

vinter før han forlod Norge, i hemmelighed studerte Wergelands

skrifter; i det skandinavisk stemte digt „I Havsnød" (I 190)

fra teaterpolemikkens dage betegned han sig tydelig selv som

„norsk normand" (ironisk gentat i 1870, SV. IV 377), og fem

fjerdingår tidligere havde han med fynd og klem fort kampen

for „Hjemmevirket" (1485) i kunst somi sprog. Nu følte han

sig med én gang voldsomt frastødt af alt dette nationale, og

de ord han nu la i Wergelands mund, blev en karikatur på

den mægtige tale af 29. Septbr. 1834, hvormed Wergeland

havde indviet festerne til fædrenes minde, — en tale som hadde

nådd videre ud end de fleste andre af hans skrifter, fordi den

havde fundet optagelse i en af tidens mest brugte læsebøger

(udgiven af H. J. Thue, Kr.a 1846). En virkningsfuld modsætning

til de store ord skabte Ibsen ved at henlægge denne tale til

Wergelands optræden ved Kroghstøttens afsløring i Kristiania

17. Maj 1833, idet han tydelig henspilled på det alment bekendte

faktum, at Wergeland ved denne lejlighed havde holdt sin tale

om morgenen efter en vældig natterangel. Det er Welhavens

protest mod hele den nationale „råhed" og selvdyrkelse op igen.

Men så meget større betydning har det, at netop alt det som

viser tilbage til „ Norges Dæm.ring", det er i den dramatiske

„ Brand" helt forsvundet. Det digter-program han stilled i ind-

ledningsdigtet „Till de medskyldige", er i sin dybeste grimd en

gentagelse af det som Wergeland i 1834 havde formet således

(Samlede Skrifter, VII, s. 455): „Vi ville Digtere, som ikke beruses

af en barbarisk Fortids Mulm, eller baske om med Fantase-

ringerne i dens Støv for at gore Nutiden ærværdig ved at til-

pudre den dermed, men som forstaae sin Tid, deeltage i dens

Krav, oplyse den derom og paaskynde dens Idrætter og Flugt."

Den livssandhed som for fremtiden blev det skillende krav i

Ibsens digtning, den havde også været et af Wergelands store

grundkrav. Og løsenet „sandhed og frihed", som siden stadig
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genlød i Ibsens værker, det havde også været Wergelands. Thi

i sin moderne digtning tilhører Ibsen ikke den Heiberg-Wel-

havenske linje i norsk literatur.

Det må stærkt betones, at Ibsen selv folte sig medskyldig i

nationalromantikkens dårende dromme; han havde selv „sværmet

der en kveld" (SV. IV 251), og mindet beholdt længe sin magt

over ham. Det smertelige nederlag hans tro på folket havde

lidt i 1864, havde bragt ham til at se ind også i sig selv (Breve

I, s. 98), og både ..Brand" og ..Peer Gynt" er ikke bare anklage-

skrifter mod det norske folk. men kanske ligeså meget et opgor

med hans egen fortid. Den 17. Maj-skildring, hvor han parodierte

Wergeland, havde i virkeligheden (således som H. Eitrem har

gjort opmærksom på i Morgenbladet 1908, nr. 63) fåt sin farve

og flere enkelte træk fra den stemningsbevægede fest den 17.

Maj 1860, lige efter statholderstridens hede dage, da Ibsen selv

havde skrevet en af festsangene (SV. IV 270—273) og sikkert

også havde gåt med i borgertoget. Og der er, foruden indled-

ningsdigtet, et par linjer i det episke „Brand"-udkast, som tydelig

viser til hans egen brøde. Det er de hånlige ord Brand siger

om det norske folk (II 36):

det er et Folk af Kæmper og Kæmpinder —
naar Skalden har Bestilling paa en Sang.

Ibsen selv havde jo været en flittig leverandør af nationale

lejlighedssange, det afgir Iste bind af nærværende samling rige-

lige beviser på. Og det træffer sig så — men det er visselig

mere end et tilfælde — at han med forkærlighed havde digtet

slige sange til samme melodi som Johan Nordal Bruns bekendtc

gamle fædrelandssang ..For Norge, Kjæmpers Fødeland"; til

denne melodi har vi hans sange til 13. Januar 1857 (I 140

— 141). til I.Juli og 5. August 18(K) (I 176— 177), til 17. Maj

1861 (I 191— 192), til 22. Juni 1862 (I 196—197), og til 13.

Januar IH63 (I 199— 200). Det var sig selv Ibsen afstraffed
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ved at minde om denne sang, og han havde nok ikke glemt sin

medskyld, da han i det første udkast til Dovrehal-scenen i „Peer

Gynt" (II 94) lod troldene sidde og synge den samme

vise.

Der kan ingen tvil være om at den nye periode i Ibsens

digtning i flere henseender betegner en tilbagegriben til hans

„Andhrimner"-tid med dens polemiske stilling til samtidens

bevægelser. Også dette lille træk med „For Norge, Kjæmpers

Fødeland" indeholder en erindring fra hine ungdommelige kamp-

dage; Ibsen havde i „Andhrimner" (SV. X 326—333) skrevet

en skarp kritik over den „nationale flitterstads" i P. A. Jensens

skuespil „Huldrens Hjem", som netop endte med at alle de

optrædende sang biskop Bruns gamle fædrelandssang. Dovrehal-

scenen har forresten sit forbillede i Botten-Hansens „Huldrebryl-

luppet", hvis 2den akt foregår i „en Hal i Jutulbjerget"; „Huldre-

brylluppet" havde jo også i Ibsen havt sin mest uforbeholdne be-

undrer (jfr. Breve I, s. 66), og han havde anvendt et citat derfra

i „ Kærlighedens komedie" (I 455). På samme made er der

en tydelig forbindelse mellem „ Peer Gynt" og satiren „Norma";

særlig netop Dovrehal-scenens første formning indeholder en

satire af aldeles lignende art som „Norma". Også i „Norma"

er „Huldrens Hjem" parodiert, og flere af versene gør næsten

indtryk af at være forstudier til „Peer Gynt" endog i det rent

formelle.

Men idet „Peer Gynt" således greb tilbage til 1851, blev det

et opgør med hele Ibsens mellemliggende nationalromantiske

virke. Han havde i 1855 (I 135) ladt Memnonstøtten være

et billede på de frasehelte, hvis frihedstale bare var læbeklang;

nu blev den den profetiske, uforståte forkynder af fremtidens

løsen. Endog når han angreb Vinje og målstræverne i Hu-Hu's

skikkelse, havde han egne anfægtelser at gøre bod for; „Fjeld-

fuglen" viser, at også han engang fra sit romantiske standpunkt

havde været inde på målstræverske veje.
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Samtidig viser „Peer Gynt" fremover. I udkastet til Dovre-

hal-scenen er der et træk, som blir tat op igen i „De unges

forbund", — 17-maj-taleren som holder den samme tale op igen

år efter år (SV. IV 2). Og der er i det hele i ., Peer Gynt"

en mængde saftig realisme, som blir et virksomt ingrediens i

Ibsens senere skuespil.

Et stærkt iojnefaldende træk ved alle de Ibsen'ske kamp-

dramaer fra og med „Peer Gynt" er deres djærve aktualitet.

Det er ikke bare det, at de straks ved sin fremkomst blev ak-

tuelle, ved at de satte sind og samfund i brand og rejste heftig

strid omkring sig. Men de havde allerede i sin tilblivelse fast

tilknytning til tanker og spørsmål, som var fremme i samtidens

liv. Ibsen folte sig som bestaltet norsk „statssatyrikus" (Breve

I, s. 165, 263), og det han vilde tillivs, var det som han kaldte

(Breve I, s. 102) „hulheden bagved alle de selvgjorte logne i

vort såkaldte offentlige liv og jammerligheden i alt det person-

lige frasemageri" ; det oprorte ham somme tider, så han kunde

true (Breve I, s. 160) med hensynsløst at „fotografere" person

for person i sin samtid. Han blev en polemisk digter, og de

tre første stykker som udsprang af hans krigsstemning, må alle

betegnes som national-polemiske; det var hele det norske folk

han vendte sig imod.

Også „Brand" havde sprunget bent ud af friske begivenheder

og stemninger; men mens det episke udkast endnu bevarte

meget af ligefrem polemik mod de politiske fraser og logne som

havde vakt digterens harme, så er der i selve dramaet meget

Ildet som direkte henpeger på digtets foranledning. Den bitre

tydning af Jolkeløfte" (SV. III 182—183) viser hen til det

loftehrud Norges og Sveriges folk efter Ibsens mening havde

gjort sig skyldig i overfor Danmark, og det diplomatiske himmel-

brev (SV. Ill 1 1 1 ), som Brand hånende omtaler, sigter til alle

de diplomatiske noter, som den svenske udenrigsminister sendte

ud istedenfor at hjælpe Danmark med handling. Spotten over
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digterne, som af pligtfølelse overfor samtiden „ retter trittet efter

flokken" (II 76), rammer de nærmest foregående års nationale

storhedsbesyngere, blandt dem Ibsen selv, og krigerne, for hvem

„en sabel med en sleben egg" (SV. III 207) bare er en fabel,

må undgælde for sin uvirksomhed i krigene 1848 og 1864.

Også Brands siste store monolog (SV. III 244—246) indeholder

tydelige minder om de politiske begivenheder som dramaet bun-

der i. En aktualitet af en anden art er indført i Brands og

fogdens ordskifte (SV. III 148— 151) om rivningen af den gamle

bygdekirke; 50- og 60-årene, som talte så varme ord om de

gamle fortidsminder, udmærked sig samtidig ved en hidsig kirke-

rivning, som berøved Norge et stort tal af nationale bygværker,

— der var også på dette område en påfaldende modsigelse

mellem ord og handling. Hovedsagen for Ibsen var dog den

politiske svig. Men idet han la dramaets konflikt om fra den

trangere politiske til den videre almen-moralske valplads — thi

det er moral, ikke teologi presten Brand forkynder — , formådde

han under arbejdet mere og mere at fjerne mærkerne af dagens

strid og vrede og gi sit værk en bredere gyldighed, — det kom

alligevel, eller kanske netop derfor, til at slå med vælde ned i

tidens samvittighed og røre op i folkets liv så dybt som intet

norsk digterværk før havde gjort.

Med „Peer Gynt" og „De unges forbund" slåp digteren sig

mere løs og uddelte sine hug til højre og venstre med mere

åbenbart sigte på øjeblikkets forhold. Og her var det hans in-

tense avislæsning kom ham til gode. Mens han levde i udlan-

det, var det væsentlig gennem aviserne han holdt sin forbin-

delse med Norge oppe. „Men Ibsen var heller ingen almindelig

avislæser. Han tog ikke arbeidet let, han gennemgik endogså

nøie avertissementerne, hvoraf han efter eget sigende ikke lærte

mindst. Han begyndte med at læse avisen øverst oppe på siden,

hvor titelen står samt prisen for kvartalet, og sluttede nede på

dens fjerde side, hvor trykkerens og udgiverens navn bekendt-
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gøres". (Paulsen: Samliv med Ibsen, s. 32—33.) Han var ikke

nogen flittig studerende af boger, han gjorde intet forsog på for

alvor at folge med i sin samtids literatur og videnskab (jfr.

Breve I, s. 230). Men bølgeslagene fra tidens oprørte hav, som

nye samfundsideer og udviklingshypoteser stormed hen over,

nådde også frem til ham og satte hans tanker i svingning.

Mangt og meget lokked han ud af sine omgangsfæller i mundt-

lig samtale, det har vi nok af vidnesbyrd om (se f. eks. Dietrich-

son: Svundne Tider, 1, s. 338—342); kanske endda mere san-

ked han op af avisspalternes brogede mangfoldighed.

Også i „Peer Gynt" gav Ibsen luft for sin harme over at Norge

og Sverige i 1864 havde svigtet Danmark. Vi véd, at han få ar

senere (18(39, se Dietrichson: Svundne Tider, I, s. 343) havde

skiftet mening om den svenske udenrigsminister grev Mander-

strøms politik i det danske spørsmål ; men endnu da han skrev

„Peer Gynt", dømte han den meget strengt, om også med mere

frigjort humor end i det forste ojebliks opbrusning. I 4de akt

af det nye stykke satte han Manderstrom som den gale mini-

ster Hussejn denne gravskrift: „han leved og han dode som en

påholden pen." Hermed tilspidsed han i virkeligheden bare en

karakteristik han kunde ha læst — og sikkert også læste — i

det danske «Dagbladet" for 15. December 1803 (optrykt hos C.

St. A. Bille: Tyve Aars Journalistik, III, s. 282): «Mange have

troet i Grev Manderstrom at kunne see en anden Oxenstjerna,

en nordisk Cavour. Det skal endnu forst vise sig, om han kun

er en habil Pen eller en virkelig Statsmand."

Et halvt år senere kunde Ibsen, således som påvist af Karl

Larsen (i Ibsens episke Brand, s. 226—227). finde i det norske

«Aftenbladet" for 14. Juni ISIM en beretning om en va-rne-

pligtig unggut, som havde hugget fingeren af sig for at slippe

at gå i den danske krig. Denne historie satte han forst ind i

det episke udkast til «Brand" (II 44— 45), men tog den ikke

med i dramaet og lod den derefter få plads i «Peer Gynt";
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en hentydning til den havde han oprindelig også anbragt i „De

unges forbund" (II 127).

En noget ældre begivenhed ligger sikkert til grund for de

gyntske fantasier om det nye kejserrige i Sahara. Ibsens ud-

kast gir her (II 105^') en bestemt antydning, idet det kalder

drømmeriget ..Gyntiana" og derved tydelig minder om det be-

rømte „01eana". Ole Bull, som med sin rastløse fantasi visselig

var en af prototyperne for Peer Gynt, og som i 1851 havde

hvervet Ibsen for national-romantikkens tjeneste ved at ta ham

til sit nye norske teater, havde våren 1852 rejst til Amerika

for at grundlægge en stor norsk koloni i Pennsylvania under nav-

net Oleana. Men ligesom alle de andre mønstersamfund som i

de samme år blev grundlagt i Amerika, væsentlig af franske

socialister, således fik også Oleana en meget hurtig ende. Efter

fortvilede anstrengelser, hvorunder han satte hele sin formue til,

vendte Bull tilbage til Norge sommeren 1857. Der havde ikke

manglet på dem som helt fra først af havde advaret mod hans

planer, og den ubegrænsede optimisme, hvormed han selv frem-

stilled sin kolonis fremtid, var blit gjort til genstand for lystig

satire i Ditmar Meidells Oleana-vise, som gik fra mund til mund

over hele landet og endnu ikke er ganske glemt (den er optrykt

i Humoristiske viser og folkesange i udvalg ved L. Dilling, Kra.

1886, s. 42— 44). Oleanas ulykkelige historie var sikkert i friskt

minde i 1867, og netop af hensyn dertil var det vel at Ibsen

strøg den direkte hentydning som vilde ha ligget i navnet

„Gyntiana".

„De unges forbund" bunded i samme polemiske stemning

som „ Brand" og „Peer Gynt". Harmen over svigtningen i 1864

sad endnu i digteren. Det kommer tydelig frem i den lille fortælling

om Lundestads søn, som han fra først af havde sat ind i styk-

ket (II 127— 128); det var samme point som han siden (eller

kanske allerede i forvejen) formed ud i digtet «Troens grund"

(se III 393).
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Men ligesom «Brand" havde udvidet sig til et straffedigt imod

al moralsk halvhed og slaphed, og „Peer Gynt" havde vokset

op til en kåd satire over alt det som digteren holdt for grund-

træk i norsk folkelynde, således blev „De unges forbund" en

karikert skildring af norsk partipolitik, forst og fremst den rå-

dende såkaldte „liberale" bondepolitik. Havde Peer Gynt tat

farve af en folkehelt som Ole Bull og en national kæmper som

Aasmund Vinje, så kom Bjørnstjerne Bjørnson og nogle af hans

nærmeste kreds til at afgi træk til sagfører Stensgårds skikkelse.

Bruddet med Bjørnson vinteren 1867— 68 (se Breve I) bragte

naturlig Ibsen til at se mere kritisk på den mand som nylig havde

været hans kæreste ven, og der er i hans første udkast et træk

som tydelig peger på det bjornsonske forbillede, — det er den

stadige henvisning til det guddommelige forsyn, som også fandt

udtryk i stykkets påtænkte undertitel „ Vorherre & co." ; Bjørn-

son var på den tid varmt religiøst grebet og ynded at ta gud

til indtægt for sin politik. Det som i stykkets endelige form

blev tilbage af bjørnsonske træk, var ikke andet end Stensgårds

poetiske talesving, og Ibsen kunde derfor medrette udtale (Breve

I, s. 193), at det var ikke Bjørnson, men hans „gennemløjede"

partikreds, som havde tjent ham til model. „De unges forbund"

var i virkeligheden ikke personlig satire, men en bred politisk

komedie med sigte på vel kendte «lokale forhold". Man læse

nu hertil følgende begyndelse på en politisk redaktions-artikel

i det norske «Aftenbladet":

„Der er vei intet, som har gjort det konservative Parti hertillands saa

uvurderlig tjeneste som „vore lokale Forholde". Det er den Tr\lleformu-

lar, ved Hjelp af hvilken det stadigt og ofte med utrolig! Held har sogt

at rejse kinesiske Mure mod Civilisationens og moderne Ideers Br\den-

ind. Lad en Mand her hjemme komme frem med et eller andet Forslag

til Forbedring af vore sociale eller politiske Tilstande, lad ham forsvare

sin Mening med alle Snillets og Khigtens Vaaben, med alle de Grunde,

som skulde have Almcngyldighedens Magt, og forudsæt endog at den

Forholdsregel, som foreslaaes, har alle Historiens Vidnesbyrd for sig ved
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Erfaringer hentede fra hvad den har virket hos andre Nationer: da

lyder pludseligt fra hans betrængte Modstandere de magiske Ord: «vore

lokale Forhold», og disse Ord vil findes at virke paa Gemytterne med
den samme Forstenelsens Rædsel som der fortælles at Medusas Aasyn

øvede paa den Ulykkelige, der fik Øje paa det."

Artikelen fortsætter på to fulde spalter med spot over denne

konservative frase, særlig anvendt på modstanden mod indførelse

af jury, og for den som Render „De unges forbund" lyder ar-

tikelen som om den med bevidsthed lånte bogtrykker Aslaksens

slagord. Men det sande forhold er at den er trykt den 27. Juli

1857, altså 11 år før Ibsen tog fat på sit stykke, og der kan

vel ingen tvil være om at han har lånt og foreviget en vending,

som „ Aftenbladers vittige redaktør Ditmar Meidell havde præget.

Stammed denne vending fra en forholdsvis fjern tid, så var

der et andet ord i „De unges forbund" som havde en så meget

stærkere aktuel klang. Det er Lundestads betegnelse af den

avis-artikel han lover Aslaksen i 4de akt, som hans „ politiske

testament" (SV. III 167). I udkastet til stykket (II 146) skulde

artikelen indeholde en anbefaling for Stensgårds valg. Men så

bragte de norske aviser meddelelse om at gamle Ueland (fra

Lund prestegæld, se ovfr. s. XXXIV) i stortinget den 12. Marts

1869 havde holdt en tale, som han selv kaldte sit politiske testa-

ment til det norske folk. Ingen vilde dog rigtig fæste tro til

at dette var hans afsked med det politiske liv, og Ibsen skyndte

sig at berige sin politiske satire med det nye fund.

Der er et slægtstræk i den ibsenske satire, slig som den

fremtræder i disse polemiske stykker. Også digterens far havde

været kendt og frygtet for sin hvasse tunge, og Knud Ibsen

skal i virkeligheden ha været det direkte forbillede for Daniel

Hejre, — han var en begavet mand, hvis evner blev kuet af

trange forhold og ydre modgang. Nu brugte sønnen ham til

forbundsfælle i sin nationale kamp.
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Da Ibsen med „ Brand" gjorde sit forbitrede oprør imod al

den halvhed og usselhed som han selv følte sig medskyldig i,

da var det i den frie stærke mandevilje han så tidens læge-

dom. Han vilde ryste fortiden — „vægten af ens arv og gæld

fra slægten" (SV. 111 61) — af både sig selv og sit folk, og

uden dens hemmende bånd bygge en ny fremtid. Men bevidst-

heden om at fortiden er menneskets skæbne og bærer fremtiden

i sit skød, fik snart ny magt i hans sind. Og det er et karak-

teristisk tilfælde, at det atter var en krig som fremkaldte eller

ialfald fremskyndte omslaget.

Ibsen nærte på bunden af sit hjerte en uovervindelig tro på,

at det som han holdt for ret og godt, det måtte sejre i livs-

kampen, og hver gang det så alligevel led nederlag, rejste hele

hans sjæl sig i harme mod et sådant udfald. Den dansk-

tyske krig gav stodet til den første store åndelige krise i hans

liv. Seks år senere førte den fransk-tyske krig til en lignende

krise. De store begivenheder som han i Dresden modtog så

mange umiddelbare indtryk af, optog alle hans tanker. Han

havde havt fuldt af literære planer og udkast; men i hine be-

vægede dage kunde han ikke samle sine tanker på noget dybere

(se Breve I, s. 203, 210—211, 216, 220). Atter en gang så

han sine illusjoner briste; den hårde virkelighed knuste hans

drømme. Vi ser det klarest i „Ballonbrevet", som han skrev,

da krigens udgang allerede var nær og given: hans håb var

skudt ned af „Krupp-kanoner", og han selv stod indesluttet „på

en illusions ruiner" (1 493); herr von Moltke „niyrded kampens

poesi" (SV. IV 389), slog ihjel individet og satte isteden en sam-

ling «tyske rådyr" (I 494). Endda trodde han paa sit skon-

hedsriges endelige sejer og styred frem mod „ loftets land"

(SV. IV 390). „Det gamle illusoriske Frankrig er slået istykker",

skrev han i de samme dage i et brev (Breve I, s. 220); „når

nu også det nye faktiske Preussen er slået istykker, så er vi

med et spring inde i en vordende tidsalder. Hej, hvor ideerne



LXXVI

da vil ramle rundt omkring os!" Og det var denne nye tid

han nu begyndte at drømme om. Hele slægten forekom ham

at ha været på vildspor med alle sine „uopnåelige idealer";

den havde „ gjort fiasko både i elskerfaget og i det hero-

iske fag" (Breve I, s. 234). Men hvorledes skulde det nye

bygges?

Spørsmålene førte efterhvert til svar. Mens han så på sammen-

stødet mellem tyskere og franskmænd, begyndte han at forstå

den grundlæggende værdi af „tugt" og „disciplin" (Breve I, s.

218). Han så hvorledes det tyske folk ved hjælp af disse egen-

skaber opnådde at gennemføre den nationale samling, som han

havde drømt om for de tre nordiske riger. Og han fik øje på

en form for storhed som han ikke tidligere havde sét. Hele

dette gennembrud, skrev han næsten tyve år senere (Samtiden

1908, s. 103), „bar for mig på mange punkter en forvandlende magt

i sig. Mit syn på verdenshistorien og på menneskelivet havde

hidtil været et national-syn. Nu udvidede det sig til et stamme-

syn." Eller det kunde også udtrykkes: for havde han følt sig

bunden indenfor nordens kulturgrænser; nu blev han verdens-

borger og kunde bevidst modta' åndsstrømningerne fra hele

menneskehedens kulturliv. Nu åbned han sig for tysk åndsliv,

og som han selv har udtalt i det netop citerte brev fra 1888,

under påvirkningen deraf kunde han skrive „Kejser og Gali-

1 æ e r.

"

Tyske indflydelser havde i virkeligheden allerede før gjort

sig gældende i hans udvikling. „Catilina" forudsætter Schiller;

i Kristiania var han blit ført ind i en atmosfære fuld af Heine'ske

ideer, som måtte få betydning for ham, om han så selv ikke

kom til at læse stort af Heine (Breve I, s. 149; se forøvrig

herom Chr. Collin i Die neue Rundchau 1907, s. 1293—1296),

og ved det norske universitet havde han kunnet høre HegeKsk

filosofi foredrages; tidlig havde han sikkert også følt sig tiltruk-

ket af Friedrich Hebbel både som kunstner og som kunst-teore-
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tiker. Sammen med disse gamle tankeretninger trådte nu andre

tyske i forgrunden hos ham. Og hvad var det som bevæged

tysk åndsliv i disse år? Efter rigets samling fulgte „ kultur-

kampen" mellem den preussiske statsorganisation og den katol-

ske kirke, og interessen for religiøse og filosofiske spørsmål

bredte sig mægtig i folket. Den gamle Schopenhaiicr blev dra-

get frem af glemselen og blev læst og diskutert, og da Eduard

v. Hartmann i 1869 havde udgit -sin .,Philosophie des Unbe-

wussten", vakte den slig opsigt og strid, at den måtte komme
i oplag efter oplag og i løbet af årene 1870— 1875 fulgtes af

ikke mindre end 58 skrifter om, for og mod.

Hele denne bevægelse kunde Ibsen, den ivrige avislæser,

umulig bli fremmed for. Nederlaget i 1870 havde måttet gore

ham netop nu særlig modtagelig for den schopenhauerske pessi-

misme med sin forkyndelse af lidelsens værdi. For ham havde

smerten altid været en spore til digtning. Allerede i sin ung-

dom havde han ..brændende længtes efter, ja næsten bedet om
en stor sorg" (Breve I, s. 73); det samme var det som Falk

i prosa-udkastet til „ Kjærlighedens komedie" (1454, 456) mente

han trængte for at fylde livet ud, og endnu i udkastet til

,.Lille Eyolf" (III 300) kaldte Åsta Allmers sin fortvilende

bror rig, fordi han havde „både sorgens og savnets guid".

Smerte, som blev til håb, udløste sig i Ibsens nye store verdens-

drama.

Julianus Apostata havde i mange år sysselsat hans tanker og

hans fantasi, helt siden den sommerdag i 1864 da han havde

besluttet sig til at digte et drama om den hedenske kejser.

Hvad han havde tænkt sig som ledende idé ved den forste

planlæggelse, véd vi intet sikkert om. Sandsynligvis er han

først og fremst blit tiltrukket af Julian som oproreren, ligesom

før af Catilina og Magnus Hejnesson. Men i 1870 var det et

nyt problem som fængsled ham — sporsmålet om den frie eller

bundne vilje.
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Det hang sammen med det store spørsmål, som i virkelig-

heden behersker hele Ibsens digtning, — spørsmålet om an-

svaret, om følgerne af ens handlinger. Det er gengældelses-

tanken fra den gamle græske tragedie, som stiger frem igen

atter og atter i skiftende former i det Ibsen'ske drama. Vi

ser forbindelsen med den antikke forestilling tydelig allerede i

«Catilina"; det er et betydningsfuldt træk, at den kvinde som

repræsenterer Catilinas fortid og hidfører hans undergang måtte

ombytte det ligegyldige navn Fulvia (I 335—336) med Furia,

betegnelsen for den romerske skæbnegudinde.

Udgangspunktet for „Kejser og Galilæer" viser sig klarest i

det bevarte udkast. Hele stykket foregår i grunden på den

skueplads som er angit i «forspillet" (II 159): det svælgende

dybs befæstning, — hint mytiske skille mellem verdener, som

vi kender fra bibelens skabelses-beretning og fra lignelsen om
den rige mand og Lazarus. Der var det den kamp om ånderne

foregik, som Julian i sin ungdom drømte om (II 187— 188).

Han stod, ligesom Kain og Judas, på eggen mellem to afgrunde,

mellem himmel og helvede (II 214), og spørsmålet var, om han

havde valg eller ikke: „hvad om nu Judas ej havde villet?"

(1211).

„Med menneskene opstod viljer på jorden" (SV. V 382), — for

Ibsen var viljen det afgørende skillemærke for personligheden.

Også „ Brand" havde været et drama om viljen, — den en-

keltes stolte vilje i kamp med verdens sløvhed. Den schopen-

hauerske filosofi vendte tanken i ny retning; thi for Schopen-

hauer var viljen selve verden, den egentlige naturkraft („Die

Welt als Wille und Vorstellung", 1819). I alt som eksisterte,

rør.te der sig for hans syn en evig, hvileløs trang til livs-ud-

foldelse, — en higen som i korte øjeblikke kunde finde ro i den

kunstneriske hengivelse, men som i længden bare kunde over-

vindes gennem askesen, fornægtelsen af viljen til livet og op-

gåen i Nirvana. Netop således blev nu for Ibsen Julian til aske-
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ten, som drømte om at gå ind i ensomheden ..lig hine floder

der svinder bort i sandet og vender tilbage til sit ophav" (II 212);

den nye åbenbaring for ham var „afdoden fra livet" (II 210).

og den forløsende sandhed var den schopenhauerske negation,

at „det som er, det er ikke, og det som ikke er, det er" (II 211;

SV. V 100). Striden mellem kejseren og Galilæeren formed sig

som den modsætning Schopenhauer havde sét som den indre

splid i verdensviljen, — viljerne i indbyrdes kamp. Og med en

eiendommelig svingning kom Julian til at repræsentere ikke bare

det siste trin i den schopenhauerske udvikling, den ideelle

askese, men også det foregående trin. den æstetiske livsnydelse.

Her var det visstnok heineske forestillinger som steg frem igen.

— tanken om den store verdenshistoriske kamp mellem den

verdensglade hellenisme og den mod det hinsidige bortvendte

nazaræerdom. Med hegelsk dialektik spådde Ibsen om disse to

retningers undergang i en hojere enhed. det tredje rige.

Verdensfilosofien i „ Kejser og Galilæer", slig som den top-

ped sig til i et lyst udviklingshåb, blev da tilslut slet ikke

schopenhauersk. Og i denne forening af pessimismen og mo-

derne udviklingstro stilled Ibsen sig ved siden af en anden tysk

filosof, E. v. Hartmann. Schopenhauer havde i historien ikke sét

andet end blinde tilfældigheder. de skiftende former af viljernes

uafladelige kamp for livet. Hartmann slutted sig på mange punk-

ter til den schopenhauerske viljefilosofi ; men han fandt fast

sammenhæng i livets udvikling, og frem mod det store mål —
den absolute lykke — så han menneskene uimodståelig drevet

af en overmægtig vilje udenfor deres bevidsthed; de indhildte

sig at styre frem mod sine frit valgte formål, men blev i virke-

ligheden ledet og trukket af en magt som de ikke selv kendte.

Dette var tragedien i Julians liv: det han kæmped mod, hjalp

han selv til at fremme; også for ham skrev hånden på væggen

det ord hvormed han vilde betvinge andres viljer: „du skal og

du må" (II 213). Og det var naturligt, at Ibsen under arbejdet
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med et sådant drama mer og mer blev «fatalist" (Breve I, s.

234); det var nødvendighedens lov i viljen, som trængte sig ind

på ham, — den antikke Nemesis blev levende for Julian,

hvor meget han så søgte at benægte dens tilværelse (II 254

— 255).

Ansvars-tanken måtte under slige forestillinger få ny betyd-

ning. Endnu høsten 1871, samtidig med at han afla' sin fata-

liske bekendelse, kunde Ibsen skrive (Breve I, s. 233— 234):

„Det solidariske har jeg egentlig aldrig havt nogen stærk følelse

af; jeg har i grunden kun tåget det sådan med som traditionel

trossætning, — og havde man mod til fuldt og helt at sætte det

ud af betragtning, så blev man kanske kvit den ballast, som

tynger værst på personligheden." Og ironisk havde han ladt

Peer Gynt (II 109) føle sig ubehagelig berørt af dette uhygge-

lige „som en kalder for medansvarligt". Nu trængte fælles-an-

svaret sig stærkere og stærkere ind på ham, fordi verdens-

sammenhængen blev tydeligere og tydeligere for hans syn. I

et par af udkastene til „Kejser og Galilæer" er denne ansvars-

tanke klart angit: Makrina føler ansvar for Maximos's virksom-

hed, „thi han er et medmenneske" (II 206); „han lokker tanken

ud over grænsen for det, som mennesket tør ville", og derved

pålægges alle mennesker en skyld. Idet Ibsen mer og mer kom

under indflydelse af den nye evolutions-lære, tog dette med-

ansvar mere håndgribelig form i hans bevidsthed som slægts-

ansvar. Allerede Brand havde kendt dette ansvar som et gåde-

fuldt spørsmål: „Når begynder ansvarsvægten af ens arvelod

fra slægten?" (SV. III 52), og det er visstnok en rigtig iagttagelse

af H. Eitrem (Samtiden 1908, s. 621— 622), at den slægtstrage-

die som munder ud i modsætningen mellem Brand og Gerd, er

et af de oprindelige motiver i Brand-digtningen. I „De unges

forbund" er spørsmålet allerede blit til visshed, og Stensgård så-

vel som Fjeldbo får sin forklaring ud fra sine familje-forudsæt-

ninger (SV. IV 189— 190), ligesom Aslaksen får sin ud fra soci-
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ale forudsætninger (II 124). For et par af Ibsens moderne sam-

fundsdramaer kom udviklingslærens slægts-ansvar til at bli selve

tankegrundlaget.

Men én ting holdt han altid fast på gennem al voksende er-

kendelse af menneskenes solidaritet, — den enkelte personlig-

heds ret til at „realisere sig selv" (Breve II, s, 110, 136). Det

havde været det store krav i „Brand" og i ,,Peer Gynt"; ræ-

sonnøren Fjeldbo havde ivret imod den nationale grundfejl at

sætte opgaven i „at lære istedetfor i at være" (II 149), og intet

gjorde Julian så harm som når han så denne samme modsæt-

ning: da greb han til en sammenligning, som pludselig fører os

tilbage til Ibsens Grimstad-dage, — den teoretiske stoiker Liba-

nios forekom ham at ha alle dyder „på rede hånd som urterne

i en apothekers skuffer" (II 204), men uden at øve dem selv.

I fuld konsekvens hermed var det, at konsul Bernick i udkastet

til Ibsens næste drama (II 323) endte med den lære til sin søn,

at han ikke skulde være „samfundets støtte", men sig selv.

Med „Samfuiidets støtter" gik Ibsen over fra national-

polemik til samfundspolemik. Det var personlighederne han vilde

frigøre. Mens han holdt på med ., Kejser og Galilæer", i Fe-

bruar 1871, skrev han til Georg Brandes et brev (Breve I, s.

223), som han holdt for vigtigt nok til at skrive klad til (se

nærværende værk III 3SS), om „den stadige, levende tilegnelse

af frihedens ide", om den sande frihed i modsætning til alslags

friheder. Og otte år senere, i Juli 1879, da han stod midt oppe

sin dramatiske samfundspolemik, skrev han i lignende vendinger

til Bjornsterne Bjørnson (Samtiden 1908, s. 96): „ Det er ganske

uvæsentligt om vore politikere skaffer samfundet nogle Mere fri-

heder, sålænge de ikke skaffer individernc friheden Der

Hndes ikke i hele Norges land 25 frie og selvstændige person-

VI Henrik Ibacn: Hrierladie skriricr I.
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ligheder tag munkedomsmærket ud af sindene; tag væk

fordommenes og trangsynthedens og vrangsynthedens og uselv-

stændighedens og den grundløse autoritetstros mærke, så at de

enkelte kan få sejle under eget flag. Det, de nu sejler under,

er hverken rent eller deres eget." I dette brev stilled han som

sin digter-opgave „at vække til frihed og selvstændighed den

enkelte, og så mange som muligt." Og det var det han forsøgte

med den skuespil-række som indlededes med „Samfundets

støtter".

„Sandhed og frihed" — dette wergelandske program som ud-

trykker de to sider af Ibsens krav „at være sig selv": forhol-

det til ens egen person og til verden udenom -— det er slag-

ordet som går igen fra „Samfundets støtter" til „Rosmersholm".

Sandhedskravet viser tilbage til „Brand" og „Peer Gynt"; fri-

hedstanken var et grundproblem i „Kejser og Galilæer". Sam-

men blir de en torpedo under det bestående samfund.

En personlig oplevelse knytter på en ejendommelig made „Sam-

fundets støtter" sammen med „Kejser og Galilæer". Året efter

at Ibsen havde udgit sit store verdensdrama, tilbragte han efter

ti års fravær fra sit fædreland sommeren i Kristiania. Kort før

han rejste tilbage til Tyskland, modtog han et fanetog hvormed

studenterne hylded ham den 10. September 1874. I sin takke-

tale ytred han bl. a. (SV. X 511—512): „Når Kejser Julian står

ved enden af sin bane, og alt styrter sammen om ham, da er

der intet, som nedslår hans sind så dybt, som den tanke, at alt,

hvad han vandt, var det: at erindres med agtelsesfuld anerken-

delse hos klare og kolde hoveder, medens hans modstander sad

rig på kærlighed i varme, levende menneskehjerter". Julian op-

tog i virkeligheden her en tanke, som allerede var udtalt i et

indskud i Josefus's Archaiologia, og som Renan stærkt havde

fremhævet i sin bog „Jesu Levnet" (dansk oversættelse, Kbhvn.

1864, s. 279): „Hans egenlige Værk og det, som gjorde størst

Indtryk paa Samtiden, var, at han gjorde sig elsket „i den Grad,



LXXXIII

at man ikke ophorte at elske ham efter hans Død". „For Ibsen

var tanken fremgåt af noget gennemlevet; det var et spørsmål

han undertiden havde fremsat for sig selv i ensomheden ude,

om hans værk kunde vinde ham folkets kærlighed. Nu tog han

studenternes hyldest som det bekræftende svar, og han la til

(SV. X 512): „det er mit håb og min tro, at hvad jeg iaften op-

lever, det er en gennemlevelse. som også engang skal finde sin

afspejling i en kommende digtning."

„Afspejlingen" kom, men blev af en hel anden art end han i

festens stund havde tænkt sig. Han måtte snart komme til at

føle modsigelsen mellem den hyldest han havde modtat og sin

sande stilling. Med ..Peer Gynt" og ,.De unges forbund" havde

han angrebet udvækster ved det parti, som dog i det store og

hele bar fremskridtsbevægelsen i landet, og felgen var at de

konservative havde fejret ham som sin specielle digter. Studen-

ternes hyldest i 1874 var i virkeligheden et udtryk herfor,

—

den galdt ham som en af det bestående samfunds støtter. Men

om han ikke kunde sympatisere med det norske venstre i dets

nationale og demokratiske arbejde, så var han dog slet ikke kon-

servativ. Netop som han var færdig med „De unges forbund",

havde han skrevet til sin forlægger (Breve I, s. 185), at en for-

fatter måtte forstå „koldt at vise alle partier tilbage og indtage

et standpunkt for sig selv". Og nu lod han konsul Bernick sige

fra, da han skulde modta' fanetoget for samfundets støtte. —
sprænge igennem hele det officielle hykleri og sige fra med et

voldsomt angreb på det samfund som vilde hylde ham. Han

vented dog åbenbart at Finde sympati lor sit angreb hos selve

det bestående samfund; kanske han endog tolte sit nye stykke

som „fredsommeligt", ligeså vel som „De unges forbund" og

siden „En folkefiende", og det faldt ganske naturligt lor ham

at oversende et eksemplar til det norske studentersamfund som

en tak for dets hyldest.

„Samfundets støtter" står helt igennem på nutidsgrund. Selve
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hoved-elementet i stykkets handling — konsul Bernicks plan om

at sende et raddent skib til sjøs bare tilsyneladende reparert —
er tat lige ud af dagens virkelighed og hænger sammen med en

heftig strid som da nylig var rejst. Denne strid er fremfor alt

knyttet til det engelske parlamentsmedlem Samuel Plimsolls navn.

Han havde efter sin indtræden i parlamentet i 1868 tat op et

ivrigt arbejde for at staten skulde gribe ind imod de rådne skuder

som blev sendt ud bare for at forlise og derved skaffe sine re-

dere en hoj assurancesum, og hans agitation havde ført til en

lov om sjødygtighed fra 1873. Men denne lov viste sig meget lidet

effektiv, og PlimsoU fortsatte sin agitation. Den nådde sit top-

punkt i en voldsom scene, som han bragte i stand i underhuset

den 22. Juli 1875, da han kaldte ejerne af de rådne skuder for

mordere og de politikere som støtted dem for skurker, og han

opnådde virkelig, at en ny lov blev sat igennem. Ordet om de

,.plimsollske ligkister" gik over hele jorden. Også i Norge vakte

denne agitation stor opmærksomhed, og den siste scene i under-

huset blev omstændelig referert i norske blade (således i Morgen-

bladet — det blad som Ibsen på den tid holdt —- 30. Juli 1875).

De liberale blade bragte sympatiske artikler om Plimsoll og hans

sag; således indeholdt Dagbladet den 18. Juli 1874 — isamme

numer hvor det havde en velkomst-artikel til Ibsen ved hans

komme til Kristiania efter ti års fravær — et brev fra England

om sagens fremgang, og et nyt brev kom i bladet for I. Septbr.,

mens Ibsen fremdeles var i byen. Den 2. Septbr. 1874 holdt

repræsentantskabet for det norske Veritas møde i Kristiania, og

der blev bl. a. forhandlet om et tilfælde, hvorved et skib, som

var blit erklæret fuldt sjødygtigt, havde sprunget læk i sjøen, og

vist sig fuldstændig raddent. På Veritas's mode 20. Septbr. det

næste år var der to tilfælde af samme slags fremme, tilfælde

som havde forefaldt sommeren og hosten 1874, og beretningen

om dem kunde bruge slige ord som „mislig arbejdsmåde",

„mangelfuld kalfatring", „falsk forboltning" ; reparationerne havde
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gåt ud på bare at dække over, ikke virkelig at sætte i stand.

Her er tydelig git baggrunden for Ibsens nye stykke, det som

blev påbegyndt i Septbr. 1875.

Den stort anlagte forretningsmand Bernick. som i niisforståt

solidaritetsfølelse gjorde sig til medansvarlig i sit lille samfunds

synder, er Ibsens første helt moderne skikkelse. Hos ham ser

vi for forste gang den ejendommelige brydning mellem personlig-

hedens selvstændige vilje og de samfundsbestemte tendenser

indeni ham. De dromme som levde i hans sind — om „malm-

felter, som kunde tåges i drift", om fremtidig fabrikvirksomhed

ved vasdragene „med det ene fossefald ovenfor det andet" (II

282, 304). om „de tusend lykkelige hjem, som kunde skabes ned-

over gennem odemarkerne", om „liv, velvære, fremgang på alle

kanter" (II 307) — de maler allerede for os bankchef Borkmans

verdensplaner (SV. IX 376). Også Bernick vilde bruge samfun-

de:s midler til at fremme sine personlige formål; men det som

for ham blev et gennembrudd til frigjort liv, det blev for Bork-

man tragisk undergang. Ingen af dem havde „set kvinden" (II

324), og de havde begge for ydre vinding opgit den kvinde de

elsked. Denne forbrydelse dræbte Borkman sjælelig længe for

døden nådde ham; Bernick blev frelst af den kvinde han havde

sveget. idet hun vækked sandhedens og frihedens ånd tillive

i ham.

„Samfundets stotter" var i sine forste formninger langt mere

af et kvindesagsstykke, end det til slut blev. Ibsens tanker havde

formodentlig syslet med kvindens samfundsstilling helt siden om-

kring 1870. da han var blit personlig kendt med Camilla Collett.

Men særlig må hans opmærksomhed for spørsmålet vjrre blit

vakt i 1S74. Dels var det da at fru Collett begyndte på sin

artikelrække „Fra de Stummes Leir" i den norske ..Ny illustreret

Tidende". Dels forefaldt der i dette år en begivenhed. som rejste

en liden storm i den norske kvindeverden. I Maj 1874 kom

der til Kristiania en hojadclig svensk dame. som gennem bro-
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churer og foredrag søgte at forklare det norske publikum den

uret hun havde lidt ved at hun var blit forført af en norsk

student, som efterpå nægted at gifte sig med hende. Dette for-

anlediged Aasta Hansteens første offentlige optræden for kvinde-

sagen, idet hun med pen og mund tog sig af den svenske dames

sag. Striden varte ind i året 1875; det var den som i grunden

først gjorde kvindespørsmålet aktuelt i Norge, og indenfor alle

konservative samfundslag rejste der sig en heftig forargelse over

disse kvinders „ ukvindelige" fremfærd. Det var denne de gode

samfundsstøtters forargelse Ibsen følte trang til at gi svar på.

Han vilde kaste et satirisk lys over de gode gammeldags hu-

struers snevre pligtliv (II 289—290). Og i Lona Hessel satte

han den hensynsløse kæmper Aasta Hansteen et varigt minde, —
hendes varme hjertelag og djærve personlige fremtræden passed

netop for den kvinde som så håndfast skulde gribe ind i de

flokete bernickske familjeforhold. Ejendommelig nok fulgte frk.

Hansteen nogen år senere Lona Hessels eksempel og udvandred

(1880) til Amerika, hvorfra hun atter vendte tilbage i 1889;

under hendes fravær var det at Gunnar Heiberg gjorde hende

til hovedskikkelsen i sit skuespil „Tante Ulrikke" (1884), og

hun levde længe nok til at få se sig levendegjort i dette stykke

på scenen ved Johanne Dybwads geniale skuespilkunst (1901).

Kvinderne i „Samfundets støtter" vandt sejeren for sandhed

og frihed, fordi de formådde at kaste ind i samfundet „et glimt

af dette usammenhængende, springende i betragtningen", som

kunde virke „vækkende og rensende" på manden (II 317). Ibsen

havde fra sit eget liv erfaring for styrken i dette kvindelige an-

læg. Han havde selv nogen aar i forvejen (Breve I, s. 213)

skildret den kvinde som stod ham nærmest, således: „Hun er

en karakter, som jeg netop behøver, -— ulogisk, men med et

stærkt poetisk instinkt, med et storsindet tænkesæt og med et

næsten voldsomt had til alle smålige hensyn". Før de endnu

var blit forlovet, havde han sagt til den unge Susannah Thoresen:
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„Nu er De Eline; men snart vil De bli fru Inger." Og julaften

1876 forærte han sin hustru den netop trykte tyske oversættelse

af „Fru Inger" med denne tilegnelse:

Til denne bog har Du eiendomsretten,

Du, som åndeligt stammer fra Østråt-ætten.

Noget af det „glimt" som brandt i denne stærke kvindenatur,

lyste også frem hos Lona Hessel. hos Nora, Rebekka West, Ella

Rentheim, Irene, og allermest hos Hilde Wangel. Den vesle

vikingpigen med den stærke livsvilje, med længselen efter spæn-

dende umuligheder og med den hensynsløse trang til at eje den

elskede mand i fuld frihed uden den forhadte ting „at love" (II

313—314), hun er allerede ridset op i udkastet til Dina Dorfs

skikkelse. Og det som er disse kvinders styrke, men som ofte

også volder deres nederlag, det er at de lever på en helt person-

lig moral, ikke på en ydre samfundsmoral.

Kvindespørsmålet — det vil forst og fremst sige kvindens

stilling overfor samfundsmoralen — kom til helt at opta Ibsens

næste skuespil „Et dukkehjem", og hvor stærkt hans digt-emner

og hans praktiske samfunds-interesser ialfald paa dette tidspunkt

var sammenknyttet, fremgår på det klareste af de taler vi i

dette bind ser os i stand til at meddele angående kvindernes

stilling i den skandinaviske forening i Rom, — taler som blev

holdt (i Februar 1879) netop som han havde „Et dukkehjem"

i arbejde. At det forslag han havde fremsat om kvinders stemire-

ret i foreningen ikke tik tilstrækkeligt flertal, satte ham i slig

misstemning, at han efterpå holdt sig tilbage fra foreningens

møder (Breve fra J. P. Jacobsen til Edvard Brandes, s. 83).

Sptjrsmål om kvindernes opdragelse sysselsatte ham, da han

holdt paa med «Gengangere" (III S). Og mens han arbejded

med „Vildanden", gik han sammen med Bjørnson, Jonas Lie

og Alexander Kielland om at indsende til stortinget en forestilling
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om særeje for gifte kvinder (Breve II, s. 243). I brevet til

Bjørnson om denne sag, 28. Marts 1884 (Breve II, s. 131—
132), korn han med udtalelser om mandssamfundet, som næsten

ordret genfindes blandt hans forarbejder til „Vildanden" (I 310

—312). Men dermed var han også færdig med emnet for sit

digteriske brug. Vi må gå tilbage til „Et dukkehjem", og navn-

lig til dets første formning, for at finde kvindespørsmålet direkte

drøftet.

Det er allerede ofte fremhævet, at „dukkehjems"-ideen griber

tilbage til et motiv, som løselig er antydet i „De unges forbund",

— den lille fru Bratsberg, „fjeldprinsessen" som blir «dronning"

og har vænnet sig til at kræve smiger (II 124— 125), hun føler

sig just stængt inde i en dukke-tilværelse Ijernt fra de store

sorger og glæder som skaber livet (SV. IV 124— 125). Men

også til andre af Ibsens ældre dramaer viser „Et dukkehjem"

tilbage; også hos Agnes i „ Brand" slukned kærligheden, da

hun opdaged at den mand hun havde fæstet sig til, ikke havde

kraft til at vove det vidunderlige, til at ofre sig selv. Nora er

imidlertid den første oprørerske i stor stil i Ibsens digtning, og

i udkastet til det nye stykke har han på en ejendommelig

made stillet den gamle og den nye kvinde op imod hinanden;

for dét må vel ha været hans mening med det indfald at la

Nora, for at fængsle Helmer, synge og danse Anitras dans af

„Peer Gynt" (II 381), som Edvard Grieg en tre-fire år i forvejen

havde komponert melodien til, — det er ligesom den siste

optræden af den gamle Eva, men rigtignok bare som en maske,

som den moderne kvinde holder på at sprænge.

På alle punkter er i det nu foreliggende udkast modsætnin-

gerne mere direkte udtrykt end i den endelige udformning;

Nora har et helt sæt af udenadlærte talemåder om kvindens

stilling (II 373—374, 400, 402), og Helmer er tegnet langt

grovere og simplere end han tilslut blev fremstillet. Han har

kæmpet sig frem — ligesom konsul Bernick — i hensynsløs
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kamp (II 347), og han kan udbryde i råe kommandoord overfor

Nora (II 413); men han er også et godt stykke af en selvbe-

hagelig frasemager — lidt i slægt med Hjalmar Ekdal —

,

som vil brillere med sine kriminalistiske kundskaber (II 358)

og aPFekterer smag for stilfuldt té-service (II 372), musik og

deklamation (II 398).

Men udkastet blotter tillige med næsten forbløffende klarhed

det nye grundlag, som Ibsens moderne drama er bygget på, —
udviklingslæren. Tanken på slægts-sammenhængen og slægts-

ansvaret var, som allerede omtalt, ikke fremmed for hans tidligere

digtning; men fra slutten af 70-årene behersker den fuldstændig

hele hans forfatterskab. Danvins to hovedværker var udkommet i

dansk oversættelse (ved J. P. Jacobsen) 1872 og 1875; selv

om Ibsen ikke skulde ha læst dem i denne form, har i ethvert

fald tankerne fra den nye engelske filosofi — både Darwins og

Spencers — stærkt påvirket hans idé-liv og slåt dybe redder i

hans opfatning af mennesker og samfund. „Et dukkehjem" er

fuldstændig gjennemtrængt af denne filosofi, og når den i ud-

kastet fremtræder i næsten påtrængende form, ligger det nær

at slutte, at den forst nylig havde bemægtiget sig hans sind.

Doktor Rank gir stykkets damer en hel forelæsning over

darwinisme; han belærer dem om hvorledes „racen forædler sig

under smukke omgivelser" (II 345), og han er ligeså vel for-

trolig med den spencerske grundsætning om den bedst udrustedes

sejer i udviklingskampen (II 348). Selv går han om og lider

for sine fædres synder (II 408); Krogstad er blit et uhæder-

lig menneske, fordi han har levet på livets nordside (II 345),

og både fru Linde (II 374) og Helmer (II 358) kan forklare

Nora, hvorledes en forbrydersk mor ubevidst fordærver sine

barn. Selve grundkonflikten i stykket beror på at Nora ikke

har opfyldt det darwin-spencerske krav om tilpasning eftcr de

ydre omgivelser. Eller rettere: hun liar tilpasset sig i det ydre,

således som hun selv udvikler (11 MJl— 398); men det er netop
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tilpasningen mellem det indre og det ydre, som hun ikke har klaret,

og derfor er det hun bryder ud af sit dukkehjem for at prøve

kampen for tilværelsen i det samfund hun ikke endnu havde

forståt. Således lever alle disse mennesker formelig i en ny

atmosfære; mer eller mindre bevidst føler de sandheden af det

som Ibsen skrev det følgende år (Breve II, s. 82), at „man

står aldrig uden medansvarlighed og medskyldighed i det sam-

fund man tilhører."

Det fulgte derfor næsten som af sig selv, at hans næste værk

blev et drama om selve slægts-ansvaret, — „G en gan ger e".

Doktor Ranks tragedie gentog sig, stærkere udført, i Osvalds

skæbne, og Regine måtte også bære mærkerne af sit ophav,

— hun genkalder Gerds ejendommelige søsterforhold til Brand.

Men hovedskikkelsen i det nye skuespil er hverken Osvald eller

Regine, — det er fru Alving. Og hun er i virkeligheden en

ny Nora, — Nora som mor og opdragerinde. Det spørsmål

som efter „Et dukkehjem" rejste sig for Ibsen, var dette: hvad

slags barn kan de gi verden, „disse nutidens kvinder, mishand-

lede som døttre, som søstre, som hustruer, ikke opdragne efter

deres begavelse, holdt borte fra deres kald" (III 5)? Hans

tanke var, sa han et par uger efter at stykket var udkommet

(Monthly Review, Juni 1906, s. 7 af William Archer), „at vise i

fru Alving hvorledes en dårlig opdraget og oplært kvinde måtte

af mænd med pastor Manders's tænke- og følemåde bli drevet

ud i modsatte yderligheder" (jfr. Breve II, s. 102).

Dengang gamle fru Bernick, i udkastet til „Samfundets støt-

ter" (II 291, jfr. 310), ved „den forlorne søns hjemkomst" så glemte

sorger og kampe stige frem igen, måtte hun spørge om det ikke

var ligesom „spøgelser fra gamle dage". For fru Alving lyder

det på alle kanter: „Alt er gengangere" (111 5), og dermed

maner hun frem igen det gamle Nemesis-begreb, stærkere, mere
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dybtgribende end nogensinde for. Straks ved stykkets frem-

komst kunde derfor en med det græske åndsliv fortrolig mand, pro-

fessor P. O. Schjott, skrive (Nyt tidsskrift 1882, s. 102—104):

„af alt, hvad vi i den moderne dramatiske literatur har læst. er

^Gengangere" det. som kommer det antike drama nærmest. —
Den gamle tragedie kaldes skjæbne- eller slægtsdrama, den tra-

giske skjæbne gik i arv i ætten. Ogsaa her har vi en familie-

tragedie, men den er tillige et samfundsdrama — den antike

tragedie, gjenopstaaet paa moderne jord."

Fru Alving nedkalder Nemesis over sig ved at „gifte sig af

udenforliggende grunde" (III 5). Hun kunde anfore religiøse

eller moralske grunde, — de bunded i virkeligheden i kristelig

„stormandsgalskab" (111 6). Hendes ægteskab var bygget på en

løgn; det var en handel, slig som Svanhild og Falk havde sét

den i „Kærlighedens komedie", og slig som Camilla Collett havde

skildret den i „Amtmandens dotre". Fru Alving havde ikke havt

mod til at gøre handelen om igen. således som Ellida senere

krævde at få gøre; men hun hørte med bifald på sin søns skil-

dring af de „frie ægteskaber" ude i verden (III 8 9), — for-

herligelsen af det frivillige samliv mellem mand og kvinde kom-

mer igen hos Ibsen helt fra „Samfundets støtter" til „Når vi

døde vågner" (III 324). Fru Alving havde kæmpet sig bort fra

sit gamle „troende og romantiske" standpunkt (III 5); men de

gamle fordomme lod sig aldrig helt udviske. Derfor kunde hun

ikke overvinde sig til at gi sin søn den siste håndsrækning, men

vilde opsætte dermed fra dag til dag under det stadige påskud.

at sålænge der var liv, var der håb, - det var „gcngangerne"

i hende som tog magten (udtalelser af Ibsen til W. Archer 2.

Januar 1882, se Monthly Review.Juni 190G, s. 7).

Imod de oprørske tanker som stammer fra „det stærke op-

blomstrende åndelige liv hos os" (III 6), står pastor Manders som

det beståendes forsvarer, — det er adjunkt Rørlund, som virke-

lig efier Lona Hessels spådom (II 31 Uer blit pastor. Han fin-
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der, ligesom Rørlund, en pligt i „at stå for samfundets øjne i

et så ulasteligt lys som muligt" (III 7). Og ud fra sin tørre

pligtfølelse, som holder sig til budene udenfra, sætter han op

imod „den forlorne søn" (SV. VI 377, 386) og hans „forvildede"

mor det strenge spørsmål (SV. VI 388): „Hvad ret har vi men-

nesker til lykken?" Det er den gamle modsætning mellem for-

sagende askese og epikuræisk livsnydelse, som atter var trådt

frem i den moderne filosofi. Schopenhauers pessimisme gav af-

kald på al anden lykke end selvfornægtelsen, livets ophævelse i

nirvana; E. v. Hartmann søgte udviklingens formål i en negativ

lyksalighedstilstand, som var enstydig med den personlige viljes

undergang. Og begge var enige om at for individet er lykken

uopnåelig. Mod denne opfatning var det John Stuart Mill vendte

sig i sin bog „Utilitarianism" (1861), som Georg Brandes i 1872

oversatte på dansk under titelen „ Moral grundet paa Nytte- eller

Lykkeprincipet". Det var positiv lykke, ikke just den handlen-

des egen største lykke, men den samlede største sum af lykke

for menneskeheden, som her blev gjort til livets endemål. Ibsen

afskydde Mill som indbegrebet af al spidsborgerlighed, og han

kunde ikke forstå at Brandes havde villet bemøje sig med „at

oversætte dette skrift, der i filistrøs vismandsmæssighed synes

at minde om Cicero eller Seneca" (Breve I, s. 276); han mente

ikke der kunde „ligge noget fremskridt eller nogen fremtid i

den Stuart Millske retning." Og dog kom han nogen år senere

til at stille sig ved Mills side i lykkekravet. Det blev et af

udgangspunkterne for hans samfundspolemik, det som Mill i den

af Ibsen så hårdt dømte bog (Moral, s. 16) havde udtrykt i disse

ord: „Den nuværende elendige Opdragelse og elendige Samfunds-

orden ere de eneste virkelige Hindringer for, at et saadant Liv

[d: lykken] opnaaes af næsten Alle." Hos Mill havde Ibsen

allerede i 1873 set opstillet det „hånlige" spørsmål af lykke-

teoriens modstandere (Moral, s. 15): „Hvad Ret har Du til at

være lykkelig?" Og ligesom han først havde lagt det i pastor
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Manders's mund, således lod han også sin næste repræsentant

for det livsformorkende pligtkrav, Gregers Werle i udkastet til

„Vildanden" (III 64), sporge: „Hvad ret har De eller noget men-

neske til at være lykkelig?" Men lille Hedvig havde samme

„oprørsånd" som fru Alving og Osvald, og svarte bare at „det

er da så dejligt at være glad og lykkelig." Og det var det

Johannes Rosmer vilde i sin oprørsbog, — «proklamere lykken

som livsmål" (III 114). Fra „Gengangere" af lyder dette krav

gang på gang gennem hele Ibsens digtning.

Straks efter at «Gengangere" var udkommet, skrev han sit

beromte ord (I 310, jfr. Breve II, s. 107) om digtningens opgave

„at flytte grænsepæle". Hvert af hans siste dramaer havde været

en dristig flytning af grænsepæle, og for hver gang havde han

mødt stærkere og stærkere modstand hos de konservative kræf-

ter, — den kompakte majoritet. I forudanelsen om hvad som

vilde komme, ytred han i en juletale i Rom 1881 (Monthly

Review, Juni 1906, s. 3), at fred var ikke det bedste livsvilkår

for menneskene, — krig var langt sundere. Men endda kom vel

uvejret efter «Gengangere" «ganske anderledes overhændigt"

(III 114) end han havde tænkt sig det (jfr. Breve II, s. 105

—

10()).

Han blev i endda hojere grad end han selv havde dromt om

«en enlig franctireur ude ved forposterne" (Breve II, s. 105), og

han følte sig hensat i en slags ny «Brand"-stemning, bare at

han nu så med friskere humør på sin ensomhed.

Siden hine nationalromantikkens trælle-år, da omgivelser og

venner havde tvunget ham til at danse efter deres toner, havde

Ibsen næret en sand skræk for majoritetcrne. I «Brand" hid

det næsten som et omkvæd, at «håblus er en ensom kriger"

(SV. III 109 og 197); men krigeren begyndte dog at tvile, da

han opdaged han havde de fleste med sig (SV. III 138). og

selv om han kunde synes det var «forfærdelig at stå alene"
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(SV. III 209), så samled alligevel hans vilje sig i den stærke

beslutning: „eget flag skal om mig bølge, selv om ikke én vil

følge" (SV. III 216). Peer Gynt derimod holdt sig naturligvis,

ligesom fogden og provsten, til flertallet, enten det nu galdt om
at fægte for tyrken, eller han stafferte sig ud som abekat:

„Det er jo den skjære Dumhed at nægte, naar Majoriteten svær

man er ægte" (II 106). Humoristisk nok lod Ibsen i sit udkast

Begriffenfeldt hævde de gales ret som «Minoritetens Lemmer"

(II 108). I de nærmest følgende år gav han ofte i sine breve

udtryk for den tanke, at det var bedst at kæmpe sin sag frem

uden venner eller partier (Breve I, s. 169, 197), og i det år

han slog ind på sin moderne samfundsdigtning, talte han i for-

ordet til 2den udgave af „Catilina" (SV. I 7) spottende om
„ majoritetens ufortrødne sagfører Cicero". Da så striden om

„Gengangere" brød ud, stilled han programmet: «minoriteten

har altid ret" (Breve II, s. 100). Det var det så som blev

grundtonen i dramaet „En folkefiende"; og denne tanke i

ironisk form fik plads også i optegnelserne til „Vildanden" (I 312).

Og ikke bare selve den ledende idé, men også mange enkelt-

heder kan vi fra „En folkefiende" følge tilbage til ældre skue-

spil eller udkast. Stockmann står ligesom Bernick i et samfund

af spidsborgere og arbejder for gennemførelsen af nye tanker.

I dette samfund møder vi atter „den gamle grævling", som

Ibsen havde strøget af „Samfundets støtter" (se ovfr. s. XLIX),

og som nu er blit udformet med endda saftigere humør. Fra

„De unges forbund" kommer bogtrykker Aslaksen, forynget og

socialt oppudset, og vi hører at Stensgård har svunget sig op

til stiftamtmand (SV. VII 86). Ja endog fra den strenge teolog

adjunkt Rørlund falder en skygge ind i det nye stykke (SV. VII 26).

Men fra først til sist bærer dog „En folkefiende" mærket af

at det er udsprunget af en øjeblikkelig situation og stemning.

Det er blit til så at sige i en håndevending; tre måneder efter

at «Gengangere" var udkommet, var han allerede i fuld gang
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med forberedelserne til sit „ fredsommelige" stridsstykke (Breve

II, s. 109), 20. Juni 1882 havde han det allerede færdigt i

konsept, og 9. Septbr. s. å. kunde han sende slutningen af

renskriften til trykning (Breve II, s. 111),.— han havde ar-

bejdet så raskt, at han i brev til forlæggeren måtte foreta'

rettelser i det som allerede var afsendt.

I „Genganger"-stormen havde han gjort „mangehånde studier

og iagttagelser" (Breve II, s. 109— 110), som han forte sig til

nytte i sin nye digtning, først og fremst for skildringen af de

„frisindede" journalister, — „de fejgeste blandt de fejge var

naturligvis de såkaldte liberale", skrev han til Jonas Lie 22.

Juni 1882 (Verdens Gang 1906, nr. 186). Arbejdet med stykket

mored ham, fordi han kunde la sin ven doktor Stockmann sige så

mange ting som han ikke godt kunde komme frem med i sit eget navn,

og det var jo i grunden sin egen situation han skildred. Men

selv om forfatteren og hans helt kunde være „enige i mange

stykker" (Breve II, s. Ill), så havde dog den fremfusende

badedoktor så mange ejendommeligheder, at han umulig kunde

gøres identisk med dr. Ibsen. Han lånte visselig træk fra mange

kanter. Grev Prozor har formodet (i fortalen til Un Ennemi du

Peuple, Paris 1905, s. XL) at Georg Brandes kan ha været

ialfald en af modellerne, og Brandes synes selv (Levned, Snev-

ringer og Horizonter, Kbh. 1908, s. 257) at anse dette for

muligt; han citerer en ytring af Ibsen om at han „havde været

godtroende som Stockmann og var bleven skeptisk som han".

Det er også en bemærkningsværdig kendsgerning, at da Ibsen

havde skrevet sit drama om den forste store ensomme. Brand,

da udkasted han i et brev til Brandes (Breve I, s. 188) den

tanke: „var jeg født et hundrede år senere, så kunde jeg maske

ligeså gerne behandlet Dem selv og Deres kamp mod Rasmus

Nielsens akkordHlosofi." Imidlertid synes der mellem Stockmann

og Brandes ikke at være nogen karakter-overensstemmelse; den

enslige kampstilling er den eneste virkelige lighed, og netop
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omkring 1882 så det en tid ud til at der var foregåt et omslag

i Danmark overfor Brandes. Nogen særlig foranledning til at

fremstille ham som folkefienden var der således på dette tids-

punkt ikke.

Mens Ibsen til Prozor skal ha nævnt Brandes som model for

Stockmann, skal han til Bjørnson ha fortalt (Chr. Collin: Bjørn-

stjerne Bjørnson, I, s. 121, anm.), at Bjørnson og Jonas Lie

tilsammen har tjent ham som modeller. Begge var jo hans

ungdomsvenner, og Jonas Lies egenheder studerte han grundig

under et fælles sommerophold i Berchtesgaden 1880 (Erik Lie:

Jonas Lie, oplevelser, Kra. 1908, s. 254—256, hvor forresten

årstallet fejlagtig er angit som 1882); sikkert er mange karak-

teristiske træk i made at tale og være på gåt over fra Lie til

Stockmann. For Bjørnsons vedkommende er det rimeligt nok,

at hans optræden i flagstriden våren 1879 kan ha afgit et af

motiverne, — først det stormende møde han holdt med foredrag

for det „rene" flag, derefter og særlig de pøbeloptøjer med

stenkastning mod hans medkæmper Hagbard Berner, som fulgte

bagefter.

Men der var dog et par andre begivenheder, som hver på

sin vis lå nærmere konflikten i „En folkefiende", og som visst-

nok stærkere kan ha bidraget til at gi stykket form. Den ene er

nylig fremdraget af prof. A. Klaar (Velhagen & Klasings Monats-

hefte, Maj 1909, s. 23): Der var i 30-årene i byen Teplitz en doktor

Mejszner, som anså det for sin pligt at meddele offentligheden

koleraens udbrud på stedet og derved ødela' badesæsonen; byens

borgere stened hans hus, og han skyndte sig at flytte fra byen.

Herom har hans søn, digteren Alfred Mejzner, foitalt i sine

erindringer „Geschichte meines Lebens" (s. 19—29), som rig-

tignok ikke udkom før i 1884; men historien var vel bekendt

både i Bøhmen og Sachsen, den unge Mejszner talte ofte om

den, og da Ibsen også kendte ham personlig fra Miinchen, er

det ikke umuligt at han har hørt om tildragelsen alt i 70-årene.
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En række andre og friskere impulser kunde han hente fra den strid

som apoteker Harald Thaulow rejste om Kristiania dampkøkken i

1881. Apoteker Thaulow (1815—1881). Henrik Wergelands

fætter, var en mand med hodet fuldt af ideer for samfundets vel og

forbedring. Mens Kristiania endnu var konservatismens faste

borg, optrådte han åbent med djærv kritik over mangt og meget

af det bestående og gjorde sit hjem til et mødested for alle fri-

sindede bestræbelser. Til belysning af hans personlighed kan

det tjene, at Jonas Lie altid kom til at tænke på apotekeren ved

alle de springende ide-associationer i Wergelands digtning (Erik

Lie. nævnte bogs. 175). Han udtalte i sit testamente ønske om at

bli brændt på bål som en af de gamle normænd, og hvis dette ikke

kunde tilstedes, vilde han ha asken af sit hjerte gemt i en urne

med Goethes ord: „Er ist ein Mensch gewesen. das heisst ein

Kampfer sein." Af alle de stridigheder han var oppe i, var der

kanske ingen som forbitred hans medborgere af Kristiania så

meget som hans opposition mod ledelsen af aktieselskahet Damp-

kokkenct; hans hovedanke var at denne anstalt havde svigtet

sin oprindelige opgave overfor byens mindre bemidlede og bøjet

sig for velstandsgæsternes krav. Fra 1S72 af sendte han ud en

hel række flyveskrifter om forholdene indenfor selskabet, et af

dem i 1880 under titelen ..Samfundets Støtter i Prosa". På

generalforsamlingen 22 Oktbr. 1874 holdt han sin bekendte

„sandhedstale", hvor han i en række punkter fremholdt „sand-

heden" imod direktionens fremstilling: ..han måtte jo fornægte sin

natur, dersom han ikke. som hidtil, fremdeles sa sandheden for

dens egen skyld." Men særlig tog han fat under den bevægede

generalforsamling 23. Febr. 1881. bare to uger før sin død. Der

gav han sig til at læse op et udforligt anklageskrift mod direk-

tioncn. som han trykte under titelen „lste Supplement til Sam-

fundets Støtter i Prosa." Det gik ud på at „det aldrig vil

lykkes nogen at borteskamotcre den Kjendsgerning, at neppe

noget Etablissement i vor By virker under større Humbug, end
VII Henrik Ibncn: KflerUdle kkrlfter I.
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Christiania Dampkjøkken nu", og direktionen havde ikke ret til

at stille driftsbestyreren frem som skjold for sine dumheder. I

tre kvarter holdt han på i denne stil; men så forsøgte forman-

den, kammerherre Gjerdrum, at stanse ham, og der udspandt sig

da følgende ordskifte, som vi her gengir efter referatet i „ Aften-

posten" :

THAULOW: Jeg vil ikke standse, Formanden har ikke Lov til at standse

mig. — Thaulow fortsætter Oplæsningen: 10de Anmærkning

KONSUL HEFTYE: Hr. Thaulow maa afbrydes!

THAULOW fortsætter fremdeles. (Enkelte af Forsamlingen viser sin

Uvilje herover ved at spadsere om i Salen .

FORMANDEN forespørger Forsamlingen, om den anser ham berettiget

til at afbryde Hr. Thaulow (der svares enstemmigt: Ja).

FORMANDEN henstiller paany til Hr. Thaulow at standse Oplæsnin-

gen, der af ham uafbrudt er fortsat under de sidste Replikker ....
THAULOW: Jeg vil ikke afbrydes.

FORMANDEN: Generalforsamlingen vedkjender sig jo sit Votum?

(Ja, ja). Henstiller paany til Hr. Thaulow osv.

THAULOW læser videre og tilføier, at Forsamlingen vil have godt af

at høre paa ham.

FORMANDEN: Jeg gaar saaledes over til — —
THAULOW: Jeg skal gjøre det ganske kort. Læser videre. — —
HEFTYE: Skal han fortsætte?

THAULOW fortsætter Oplæsningen saaledes: Det smakke Resultat af

Christiania Dampkjøkken. — Er strax færdig

HEFTYE: Generalforsamlingen sprænges paa denne Maade.

FORMANDEN: Jeg beklager, at jeg maa afbryde Hr. Thaulow. De

skal faa Ordet. -- —
THAULOW læser fremdeles.

HEFTYE: Ti dog stille, ellers bliver De vist ud.

THAULOW: Vær saagod! Thaulow satte sig derpaa endelig, hvorpaa

FORMANDEN oplæste Slutningen af Beretningen

Thaulow ledsagede Oplæsningen af de første Linier med Brummen.

Da Formanden var kommet et Stykke længere ned, blev han afbrudt af

Thaulow med nogle Bemærkninger.

Flere STEMMER raabte imidlertid skarpt: Ti stille, og Hr. Thaulow taug.

FORMANDEN redegjorde derefter for Regnskabet og forespurgte, om
Nogen vilde udtale sig derimod.
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THAULOW: Mine Bemærkninger skal nok komme frem senere, jeg

har det trykt altsammen. Ha, ha

FORMANDEN forespurgte, om Forsamlingen gav fuld Decharge for

Regnskabet.

THAULOW: Jeg protesterer derimod og forlanger det fort til Proto-

kollen.

FORMANDEN dikterer til Protokols: efter en Række af Hr. Thau-

low fremførte Indsigelser —
THAULOW: Jeg forlanger tilfoiet 24 fire og tyve. Det er for galt

med Kristiania Borgersamfunds Stel i Slutningen af det 19de .Aarhundrede.

Den raa Masse kan ingen staa imod

Scenen endte med at Thaulow i vrede forlod forsamlingen med

disse ord: Jeg vil nu ikke have mere med Dere at gjore. Jeg

vil ikke strø Perler i Sandet. Det er et infernalsk Misbrug af

et frit Folk i et frir Samfund. Nu vil jeg gaa. — Vær saa god

og gaa hen i Skammekrogen og skam Eder Allesammen."

Der kan visst ikke være tvil om at dette mode med de der-

med sammenhængende begivenheder har tjent til at forme sce-

nerne i „En folkefiende". Apotekerens son, maleren Frits Thau-

low, kom engang til at nævne dette forhold for den engelske

skuespiller Beerbohm Tree, og da denne i 1905 opførte stykket

i London, havde han fundet på at spille Stockmann med malerens

maske (Aftenposten 1905, nr. 698 og 190r), nr. 42).

„Vildanden" er ofte blit opfattet som Ibsens egen reaktion

mod de foregående dramaers absolute sandhedskrav. Men i vir-

keligheden er vel ikke fordringen i stykkerne fra „Samfundets

støtter" til „Hn folkefiende" sa ubetinget; den gælder dog f(»rst

og fremst det som han selv kaldte retten og pligten til at reali-

sere sig selv, og til syvende og sist er vel dette også grund-

tanken i „Vildanden", bare i endda hvassere, mere forbitret form.

Derimod synes „Vildanden" på en viss made at indeholde

Ibsens svar til et andet skuespil, Bji)rnsons „Kn hanske", som

udkotTi i Sepibr. ]HH^•, Svava Kiiss moralkrav har fat sin
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blev spottet i Arne Garborgs «Mannfolk" (1886). Gregers

Werles store talemåder om „det sande ægteskabs udviklende

evne" (III 58), som parodierer doktor Ranks ord om det lykke-

lige ægteskab (II 345), har allerede fåt sit svar i optegnelserne

til stykket: Hjalmars og Ginas ægteskab er just blit et „sandt

ægteskab" fordi de begge under samlivet er sunket (I 311).

I selve den endelige udarbejdelse er parodien yderligere for-

stærket, idet også grosserer Werles og fru Sørbys giftermål

blir til „det sande ægteskab" (SV. VII 342—343).

Hojst ejendommeligt er det at se, hvorledes personerne i

stykket er omdannet fra de første optegnelser. Gregers Werle

er gjort om fra „sybarit" (I 311) til ren asket; i et af de

mellemliggende udkast kommer han dog endnu bent fra Paris

(III 16), ligesom Osvald. Hjalmar Ekdal er i optegnelserne

(I 311) karakterisert som „den mislykkede digter"; han skulde

altså egentlig ha været kunstner, og det var også en mislykket

kunstner som delvis havde måttet stå model for ham, — hin

kunstmaler Magnus Bagge, som Ibsen i slutten af 50-årene

havde tat undervisning hos i Kristiania (Breve II, s. 181), og

som på sine gamle dage i Berlin kaldte sig „von" Bagge. I

optegnelserne sammenligner Ibsen ham med bogtrykker Aslaksen,

åbenbart en skikkelse som han havde en særlig forkærlighed

for, og som han skal ha lånt træk til fra Kristiania-bogtrykkeren

N. J. Axelsen (Aftenposten 1901, nr. 652), — Aslaksen var for

Ibsen typen på det „halvfærdige" norske samfund; han har

„skimtet ind i en hojere verden" (I 311), men har ikke kraft

til at rive sig ud af sine trange forhold.

„Vildanden" var en slægtstragedie ligeså vel som „Gengan-

gere". Gregers har fåt sin „syge sarrivittighed" i arvelod fra

sin mor (III 48); Hjalmars „personlighed" blev „exstirperet" i

opdragelsen, hvis han i det hele havde ejet spirer til nogen

sådan luksus (III 68), og „omgivelserne" satte sit præg på hele
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hans husliv (III 46— 47). Med hensyn til lille Hedvigs arv,

øjensvagheden, fortjener det at bemærkes, at dette motiv ikke

fandtes i de første udkast, men forst blev indført i den endelige

udformning.

Uagtet „Vildanden" næsten går videre end noget af Ibsens

foregående dramaer i djærv realisme, er det dog samtidig det

stykke som åbner rækken af hans symbolske digtninger. I op-

tegnelserne dukker der op antydninger til hemmelighedsfulde

magter i det ubevidste liv, — „den sjette sans", ..magnetisk

indvirkning" (I 311). Og selve stykket indeholder et kraftig

gennemfort symbol, som følger den lille Hedvigs skæbne og

undergang. Symbolet stammer sikkert fra Welhavens bekjendte

digt „Søfuglen", om den vildand som blir skudt af en ørkesløs

Jæger og i døden dukker taus til havsens bund. Men hos Ibsen

er det omformet gennem darwinsk påvirkning, — Darwin om-

taler i begge sine hovedværker, hvorledes vildænderne degenerer

i fangenskab, og Ibsen skaber fortællingen om den vildand som

skal tæmmes (III 35— 36), men dør under tæmningsforsogene.

I udkastene til stykket er symbolet langt mere håndgribeligt

end i den siste udformning; ensteds taler Hjalmar ligefrem om

„grosserer W"" symbolske gave" (III 468), hvilket i det trykte

stykke blev omskrevet til «grosserer Werles vingeskudte jagt-

bytte" (SV. VII 330), og Gregers udvikler en hel sammenligning

mellem Hjalmar selv og vildanden (III 56). — det er atter en

af de bitre karikaturer som dette stykke er så rigt på. Hedvig

selv har fat både navn og mange træk fra Ibsens egen søster,

fru Hedvig Stousland, som han altid havde i kær erindring, og

om hende er det Bjørnson har sagt, at cfter bekendtskabet med

hende forstod han, hvor megen slægtsarv der var i det Ibsenske

hang til mysticisme (Breve I, s. 14).
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„Rosme rsh ol m" hed oprindelig ^Hvide heste". Men Ibsen

strøg den sindbilledlige titel for ikke at fremhæve det nye gen-

ganger-symbol altfor stærkt eller minde altfor tydelig om det

foregående symbol-drama. Sammenhængen er klar nok alligevel.

Det havde vist sig, at den nye sandhed ikke kunde omskabe

menneskene så brat; ja den var endog farlig og kunde dræbe,

ligesom Agnes i „ Brand" døde af at se Jehovah. Tingen var

den: menneskehedens skude sejled „med et lig i lasten" (SV.

IV 423). Ikke engang fru Alving havde helt kunnet overvinde

det ældre standpunkt, og endda mindre formådde Gregers Werles

sandhedskur at gore Hjalmar Ekdal til et nyt menneske. Slægts-

arven var ikke bare fysisk, som hos Osvald og Hedvig; den

var også åndelig. Når man trodde det gamle menneske i sig

dødt, så kom de „hvide heste", de gamle forestillinger som man

aldrig kunde bli kvit (III 103^104). Det blev tragedien i

„Rosmersholm". Den døde Beate kom igjen som en ny Furia,

levendegjort i Rebekka West. hvem det rosmerske livssyn havde

smittet, og drev slægtens siste mand i døden; han havde ikke

været og kunde ikke være helt frigjort.

Rosmer havde ladt sig gjøre til prest i fejghed overfor en

gammel familietradition (III 85, 94), og „kristendommen demo-

raliserer" (I 312). Allerede mens han „syslede med sine em-

bedsstudier" (III 107), begyndte han at gå ,,erkendelsens veje",

og den moderne literatur bragte ham tilslut til at forkaste alt

det „mysteriose" (III 108); han så på det gamle menneske i

sig „som man ser på et lig" (III 103). Men kampen om frem-

tiden står mellem „de aflægse og de vordende samvittigheder"

(I 312), og det er i virkeligheden indenfor hvert enkelt men-

neske denne kamp føres. Rosmers samvittighed var ikke robust

nok til at modstå de „hvide heste" ; i et af udkastene blir han

endog aldeles oprort, første gang han hører om Rebekkas „ for-

tid" (III 130), uagtet han selv ikke vilde anerkende „anden

moral, end den, som jeg har i blodet" (III 111). Så vækker

I
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smerten og biiterheden „det dæmoniske" i ham: „Han vil do,

og hun skal dø med ham" (III 92), — det er udgangspunktet

for den så ofte omdisputerte slutning af tragedien, Rosmers og

Rebekkas frivillige død. „Nemesis" (III 125) hersker også i

dette stykke.

Idet „Rosmersholm" således levendegor en almen udviklings-

lov, er det tillige — ligesom „En folkefiende" — et opgør med

det samtidige åndsliv i Norge, både med „frisind" og konserva-

tisme. Det er, skrev han 2. Oktbr. 1886 til sin forlægger (Breve

II, s. 249), „at betragte som en frugt af studier og iagttagelser,

hvilke jeg forrige sommer under mit ophold i Norge havde an-

ledning til at gøre." Med det samme han kom hjem på sit

sommerbesog, havde han anledning til at overvære debatten i

stortinget den 10. Juni 1885 om den såkaldte „Kiellands-sag",

da en stor del af venstre stemte mod digtergage til fritænkeren

Alexander Kielland, og ligesom den norske regering i dette

spørsmål efter Ibsens mening la ,.en altfor utilbørlig stor

vægt på opinionen blandt prestefordummelsens ofre rundt om-

kring i landet" (Breve II, s. 157). således lar han Mortensgård

ofre «sandheden" (III 119) om både hans egen og Rosmers

religiøse frigjorthed for ikke at «lægge sig ud med hyklerne og med

alle de fordummelsens ofre, som en færdes iblandt" (III 129).

Når det kommer til det religiøse og moralske ..hykleri" (III

128), er i virkeligheden Mortensgård ikke modigere end de

kække journalister i „En folkefiende", åndsbrodrene til hine

frisindede ledere som havde skyndt sig at ta afstand fra «Gen-

gangere" (jfr. Breve II, s. 237); Mortensgård vilde sikkert ikke

vove at lægge sig ud med den mægtige kaninhuvding presten

Morten Kruse, som Kielland i 1887 skildred i „Sankt Hans

Fest". Partiet er alt for „ Blinkfyrets" redaktør; vejer ikke «sand-

heden" så meget for ham. så har han til gengæld meget fasle

begreber om forskclligc «sandheder", og i hans ord om Ulrik

Brendels tanker „som kan ha' været radikale nok for tyve år
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siden" (III 117), klinger ironisk igen Stockmanns paradoks om
de 20-års gamle sandheder som allerede er på gode veje til at

bli logne (SV. VII 135).

Ulrik Brendel, dette tragikomiske foster af en fantasifuld virke-

lighedsdigtning, lever virkelig på en samling af affældige sand-

heder. Alt hos ham er forlorent; både hans tanker og hans klær

er lånt. Når han docerer sin lære om menneskenes fællesret til

jorden, er det ikke andet end efterklang af en bog som Rosmer

og Rebekka just havde læst (III 124), — Henry George's

opsigtvækkende bog „Fremskridt og fattigdom", som netop

vinteren 1885—86 udkom i norsk oversættelse ved Viggo Ull-

mann. Han er nær i slægt med Hjalmar Ekdal; ja han er

netop hin „seminaristiske pessimist" og „ørkesløse drømmer"

(1310) som var i Ibsens tanker ved planlæggelsen af „Vildanden",

han som ræsonnerte at „skabelsesværket var mislykket fra først

af", — det var den samme tanke som Brendel udvikled i et af

udkastene til ..Rosmersholm" (III 136): Skaberen havde mistvilet

om sit eget værk, i det ojeblik han søgte at narre sig selv med

at erklære det for såre godt, og det var en slutning som Ibsen

også mundtlig havde moret sig med at fremstille (John Paulsen:

Samliv med Ibsen, s. 211). Fra Brendel stammer igen den

næste radikale vagabond i Ibsens digtning, — Ejlert Løvborg.

Efterat Ibsen havde sét Kiellands-sagens udfald i stortinget,

holdt han en tale til arbejderne i Trondhjem (SV. X 513—514),

hvori han udtrykte sin skuffelse over den manglende trosfrihed

og ytringsfrihed i Norge og sit håb om at en ny adel skulde

frigore folket, således som han allerede under arbejdet med „Vild-

anden" (I 312) havde spådd. Det var denne fremtidens adel han

vilde vise frem til i „Rosmersholm", og da han så tilbragte de

følgende sommermåneder i Molde, havde han den lykke der at

træffe igen og fornye venskabet med en mand som sikkert doktor

Stockmann vilde ha regnet blandt de „åndeligt fornemme person-

ligheder" (SV. VII 137), — den svenske digter grev Carl Snoilsky
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(Breve II, s. 158). Dennes fine, drommende personlighed kom til

at bli et af forbillederne for Johannes Rosmer.

Men i Molde modtog Ibsen også personlige indtryk af

den konservative fanatisme. Han trodde at lægge mærke til at

gamle venner af det konservative parti holdt sig tilbage fra ham,

og dette avled hos ham en forbitrelse, som gav sig udtryk i hans

voldsomme sammenstød med Studentersamfundets højreledere

samme host (Breve II, s. 148— 155). Han vidste at „det som

var en livsnodvendighed for ham at bringe ud i verden, vilde

ikke vinde alles sympathi"; men da han forlod Molde, mente

han dog at hans ophold der „vilde lægge noget mildnende ind i

det. som han folte sig dreven til at sige" (I 327). Hans første

„hilsen" hjem blev imidlertid et bitrere stridsstykke end næsten

noget han tidligere havde skrevet, og i rektor Kroll skildred

han en type på den trangeste modstandspolitiker. Kroll måtte

låne træk fra en af Ibsens egne konservative ungdomsvenner,

og hans politiske talemåder er åbenbare gentagelser af almin-

delige udtryk i de norske hojreblade fra 70- og 80-årene. Ibsen

havde holdt det konservative „ Morgenbladet" fra ISfiS helt til omtrent

1876; da gik han over til det liberale „ Dagbladet", og senere

holdt han desuden „Verdens Gang" (venstre) og „Aftenposten"

(højre). Da den politiske strid i Norge tilspidsed sig til vold-

somt brudd vinteren 1883—84, blev han så intenst optat, at

han ikke kunde ta alvorlig fat på det dramatiske arbejde han

havde under hænderne (III 4()5). I udkastene til „Rosmers-

holm" er der ligefremme henvisninger til denne kamp; det

er det norske venstres sejer med det fremtvungne regerings-

skifte i 1884, som Kroll sigter til med omtalen af „massehov-

dingernes statskup" og deres „midlertidige sejr" (III 8(i'",

*

Brendel i „KosmershoIm" kommer til midt i sin billedrige

taleflom, hvis skjulte sandheder han ikke selv klart kan se —
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at tiltale Rebekka West som „min tiltrækkende havfrue" (SV.

VIII 155), og om Beate mener han, at hun „må ha' havt som

et slags vinger" (III 137); menneskene flest fik nøje sig med at

„ krabbe på jorden så længe det varer". Med slige forestillinger

er vi allerede helt over i grundlaget for' „Fruen fra havet".

Sommeren 1887 tilbragte Ibsen på Jyllands østkyst. Den 4.

Juli kom han til Fredrikshavn, 15. Juli tog han ophold i Sæby,

hvor han opholdt sig til 29. August, og tilslut var han atter i

Fredrikshavn indtil 8. Septbr. Her var det han „opdaged havet"

(I 329). Han kendte det jo før også; han var blit fortrolig med

det allerede i sine Grimstad-dage, og det var sin egen længsel

han udtrykte, da han lod Nora (II 368) udbryde: „ Havet, havet!

Er ikke havet herligt?" Han studerte det på nyt i Molde som-

meren 1885, og i Jylland erobred det hans sind så mægtig, at

det måtte sætte præg på et helt drama.

Nogen dage efter at han havde forladt Jylland, den 12. Septbr.

1887, udtalte han i et selskab i Gøteborg, at han følte hans

digtning var på veje til at slå ind på nye former, — hans

polemiske interesser var i aftagende (I 328—329). Og endda

nogen dage senere, den 24. Septbr , fremhæved han i Stock-

holm den naturvidenskabelige evolutionslæres betydning også

for de åndelige livsfaktorer (SV. X 516).

Det var tanken om sammenhængen i alle livsformer, som

på ny made trængte sig ind på ham. Nu dukked der op i hans

forestillinger en hypotese, som på en eller anden vej havde

nådd til ham fra HaeckeKs „Naturliche Schopfungsgeschichte"

(første gang udkommet 1868), at „en fiskeart danner et urled

i udviklingsrækken" (III 143), — det var fisken amphioxus

lanceolatus, en genlevende repræsentant for den laveste klasse

af hvirveldyr. Og Ibsen spurte sig selv: „Sidder rudimenter

deraf endnu i menneskesindet? I enkelte menneskers sind?"

Eller var det kanske egentlig havdyr menneskene skulde ha

blit? „Er menneskets udviklingsvej forfejlet? Hvorfor er vi
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kommet til at tilhøre den torre jord? HvorFor ikke luften?

Hvorfor ikke havet? — — — — Havet skulde vi bemægtige

os. Lægge vore byer svømmende på havet. -— — Lære at

tojle stormene og vejret" (III 142). Det var en tanke som

også senere beholdt sin lokkende magt over hans sind. Efterat

han på sine gamle dage igen havde slåt sig ned i Kristiania,

hængte han op i sit arbeidsværelse et havbillede, foråt han stadig

kunde „mætte sit syn ved udsigten over det vide åbne hav" ; for

„havet elsker jeg" (brev af 30. Marts 1892, Samtiden 1908 s. 10()).

Han længted ud igen ; .,men der er jo så mangt og meget i livet, der

stiller sig hæmmende ivejen for et menneskes ønsker og længsel"

(sammesteds, s. 1 07). Da kunde han komme til at fole som Ballested

i „Fruen fra havet" (SV. VIII 349). at alle sund var lukket, og da, i

1897, kunde han gå og drømme om og udmale sig som noget „dej-

ligt" : „at slå mig ned ved Øresund, mellem København og Helsingør,

på et frit åbent sted, hvor jeg kan se alle havseilerne komme
langvejs fra og gå langveis" (Breve II, s. 206). I de samme

dage, om sommeren 1S97, da han skrev dette til Georg Brandes,

skrev han i stambogen til en osterrigsk greve J. Milewski, som

lå med sin yacht i Kristianiafiorden: „Die Entwickelung des

Menschengeschlechts ist vom Anfang auf Irrwege geraten. Die

Menschenkinder håtten sich zu Seegesch5pfen evolutioniren

sollen" (mskr. i Kristiania universitets-bibliotek).

«Hele verdenshistorien står for mig som et eneste stort skib-

brud", havde han skrevet i 1871 (Breve I, s. 234). „ I leie

menneskeheden på afveje", satte han fra forst af op som et

grundmotiv for «Gengangere" (III H). „HeIe vort opblomstrende

samfundsliv suger sin næring af en Ii»gn", udbrød doktor Stock-

mann (SV. VII 72). «Menneskeheden er uhjælpelig", mente

Ulrik Brendel (III 13.S). Men i 1887 i Stockholm forkvndte

Ibsen sin optimistiske tro på det kommende ..tredie rige"

(SV. X .SI 7). Og «Fruen fra havet" stilled i udsigt en forso-

ning mellem de dunkle naturmagter i vort indre og menneske-
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nes bevidste vilje, — en forsoning under løsenet: „frihed under

ansvar".

De hemmelighedsfulde magter udenFor og i os havde første

gang beskæftiget ham dengang „Vildanden" begyndte at udforme

sig i hans tanker (se ovfr. s. CI). Havet blev nu meget mere

for ham end et blot symbol; det kom til at repræsentere alt

„det viljeløse" som menneskeviljen er afhængig af: „Havet

kan hypnotisere. Naturen overhovedet kan det" (III 143). Og
for Ellida — som forresten først langt ud i udarbejdelsen fik

dette symbolske skibsnavn fra Fridtjov den frøknes saga —
levendegjorde denne „magnetiske" magt sig i den fremmede

mand med fiskeøjnene. Begge motiver — både havets og

ojnenes magt — lar sig føre tilbage til indtryk fra Molde som-

meren 1885. Der var det han hørte fortællingen om kvænen,

som med sine øjnes magiske kraft fik den nordlandske

prestekone til at forlade mand, hus og hjem (Verdens Gang

1909, nr. 181), og der hørte han også om sjømanden, som

efter mange års fravær kom hjem og fandt sin kone gift med

en anden mand. I Molde kunde han, ifølge mundtlige beret-

ninger, timevis stå og se ned i sjøen, og på samme made

hører vi fra Sæby (således bl. a. ved Fr. Ording i Verdens Gang

1909, nr. 172), at han tilbragte timer ude ved stranden bare

for at se på havet.

Havets magt blev for ham noget „uforklarligt for vor tids

erkendelse" (III 175); men den var i alle tilfælde udtryk for

en „sygelig sindstilstand" (III 173), en svaghed i vilje, og

til helbredelsen trængtes både læge og lægemidler, selv om de

ikke kunde være af de „almindelige". Derfor var det at Wangel,

som fra først af var sagfører (III 141, 145, 147, 154), måtte

gøres om til læge, og han fandt da også den rette kur, — han

gav „ havfruen" frigørelse ved at gi hende „ret til at frigøre

sig" selv (I 312).

Skildringen af „havfruen" er på mange punkter bygget over

I
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en ejendommelig kvinde af Ibsens nærmeste kreds. — hans

hustrus stedmor, digterinden Magdalene Thoresen (1819— 1903),

og hun genkendte sig også selv i Ellida (eller Thora, som hun

først hed) (Verdens Gang 1909, nr. 228 af John Paulsen). Hun

var skipperdatter fra Jylland, fra barnsben uregerlig og fantasi-

rig; lidt over tyve år gammel kom hun til Norge, til havet ved

Søndmøre, hvor naturen greb hende — efter hendes eget ud-

sagn — „nied forfærdelig kraft", og der var det hun blev den

tredje hustru for en mange år ældre mand med mange barn.

Altid vedblev hun at elske havet med lidenskabelig kærlighed,

og helt op til sin alderdom var hun en ivrig bader og svommer.

Også en anden norsk forfatterinde mente at genkende sig

selv i Ellida, — Camilla Collett. ,.Det er mig som er fruen

fra havet", sa hun med overbevisning straks stykket var

udkommet (Verdens Gang 1909, nr. 228), og hun skrev bent

til Ibsen for at få det stadfæstet. Ibsen svarte (Breve II, s.

ISO): „Ja der er berøringspunkter. Mange endogså". Det var

åbenbart Camilla Colletts forhold til digteren Welhaven, som

bragte hende til at føle overensstemmelsen med Ellidas dragelse

mod den fremmede mand. Men Ibsen synes på sin forsigtige

made at afvise tanken på at ha brugt dette forhold som for-

billede, idet han tilføjed, at lighederne for ham „kun kunde

stå som en anelse". Han benytted imidlertid lejligheden til at

fremhæve, at Camilla Collett gennem sin ..åndelige livsgang"

allerede tidlig havdc spillet ind i hans digtning, og i „ Fruen

fra havet" viser motivet med ægteskabet som en handel tydelig

tilhage til „Amtmandens døtre".

For Ibsens forhold til personlige modeller har det sin betyd-

ning hvad han lar Osvald udtale om modeller for billedhuggere

(III H), og i optegnelserne til „Vildanden" har han de lige-

frcmmc ord: „Deininger benyttes som model" (1 312). Den

„dodssyge kunstner" som han således vilde skildre, er åbenbart

ingen anden end den naive unge Lyngstrand i „ Fruen fra
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havet". „Den forkomne skiltemaler med kunstnerdrømme" (III

141) kan i sin sammenblanding af kunst og håndværk trøste sig

med nogen betragtninger Ibsen havde skrevet ned allerede om-

kring 1880 (I 304). Skrædder Fresvik, „den radikale jorde-

mormand" (III 141), var nær beslægtet med redaktør Mortens-

gård, •— så nær beslægtet, at han hurtig måtte forsvinde af

personlisten. Strøget blev også den taktløse hovedstadsfrue

(III 142), som han derefter gemte på helt til „Når vi døde

vågner" (III 320), men tilslut slet ikke fik brug for.

Det wangelske ægteskabsproblem fik en anden og ulykkeligere

løsning i „Hedda G ab ler", hvis heltinde ikke formådde gen-

nem samlivet at forvandle sig til fru Tesman. Det er mere

Heddas end Ellidas forudsætninger som er ridset op i opteg-

nelserne til „Fruen fra havet" (III 143): „Forlovede sig hem-

melig med den unge letsindige styrmand — udvist søkadet —
. Måtte hæve forbindelsen efter faderens ønske. Til dels

også frivilligt. Kunde ikke tilgive hvad der var kommet op om
hans fortid. Så fordomsfuld var hun dengang gennem opdra-

gelsen i fædrehjemmet. Er aldrig siden heller kommet helt ud

af fordomsfuldheden, skønt hun véd det bedre. Står på grænsen

og vakler og tviler." Også Hedda tilhører hine „mishandlede"

kvinder, som ikke er „opdragne efter deres begavelse" (III 5),

og ligesom fru Alving har hun ikke mod til at bryde ud af

ægteskabet; hun forstår ikke at den lille Thea — ligesom i sin

tid Nora — kan ha mod til sligt (III 228), hun lar sig skræmme

af „ folks omdømme" først til at vise fra sig den mand hun i

grunden elsked, siden til at opretholde ægteskabet med en mand

hun foragter. Hun misunder den som hår mod, men ejer ikke

selv kraft til andet end at ødelægge i det små istedenfor at

gøre opror i det store Hun kan nok ha lyst til i hemmelighed

at være vidne til „al den ubændighed, som der må ligge i sligt
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noget råt og stygt" (III 240); men hendes ulykke er ..mangelen

på et livsmål" (III 190), hun øjner ingen vej til lykke for sig

selv, eller rettere, hun vover ikke at gå den, og så berger hun

sig — ligesom Svanhild, fru Alving, Ellida — ind i et handels-

ægteskab: hun gor sig „sin person indbringende" ligesom

..kunstnerinderne og andre" (III 191). Hun synes det er .,en

ærlig sag" ; men det blir hendes livs tragedie. Det er — ifølge

både Darwin og Tesman (III 207) — ..den stærkeste som sejrer",

og Hedda har ikke styrke til kamp, langt mindre til sejer.

Det viser sig af udkastene, at Ibsen har tænkt på en særlig

forklaring til Heddas livs-udygtighed i hendes fars-arv: ,.Husk

på jeg er et gammelmandsbarn — og dertil en udlevet mands

— eller en affældig da — Det har kanske sat sine mærker"

(III 191). Han drog i den endelige udarbejdelse et slor over

dette motiv, og fremhæved stærkere et andet: svangerskabets

indvirkning på Heddas sind. Udkastene gir det indtryk, at

denne tanke først under arbejdets gang fik magt i hans fore-

stilling; den hentydning dertil som dramaet har i sin første

akt (SV. VIII 375), er indkommet ved en senere tilfojelse (III

19(5). Til gengæld er udtalelserne derom så meget ligefremmere

i udkastets 3dje og 4de akt (III 237, 252); der er svanger-

skabet direkte angit som grund til Heddas handlinger ,.i denne

tid".

Den ^magnetiske indvirkning" som helt fra ..Vildanden" havde

sysselsat Ibsens tanker, og som havde været et grundproblem

i ..Fruen fra havet", spiller også en meget væsentlig rolle i

„ Hedda Gabler". Men dette er et stue-drama. ikke et natur-

drama. og spørsmålet er ikke om naturens hypnotiserende magt,

men om den bevidste og ubevidste magt som det ene menne-

skes tanker kan øve over det andet, — det spørsmål som efter-

på blev det afgørende i .. Bygmester Solness", og som dukked

op endnu i John Gabriel Borkman" (III 505). Thea behersker

og inspirerer Løvborg ved sin blotte nærværelse, og han drager
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hende magnetisk over til sig i et „helt og fuldt frit forhold"

(III 227), — det som er det „sande ægteskab", det som Gre-

gers Werle havde drømt om, som Ellida kæmped for, og som Hedda

ikke havde mod til. Hedda anstrenger sig for at frigøre Løv-

borg fra Theas indflydelse; men den frihed hun kan skaffe ham,

blir bare en ny og værre tvang: „Jeg har levet mig ned til

at bli' en ufri mand. Mistet magten over min egen vilje"

(III 246). Og så spør den skikkelig Tesman sig, om det ikke

er ham som er „skyld i det hele" (III 231), fordi han sad og

„ønsked så lønligt" (III 234) at Løvborg måtte bukke under

for tvangen, — det er en ironi i denne vending som er ægte

ibsensk.

Tesman har gennemgåt en udvikling forskellig fra mange

andre af Ibsens skikkelser: han er under udarbejdelsen blit en

ringere personlighed. Fra først af var han tænkt visstnok «tar-

velig af person", men dog som en „ begavet frisindet videnskabs-

mand" (III 189); efterhvert er han blit mer og mer „løjerlig",

ja endog „ynkelig" (III 190). Ligesom Hjalmar Ekdal straks

tar det til sig, når han hører han har været den trettende til-

bords (III 44), men ironisk blir trøstet af Relling: „dig træffer det

s'gu ikke", — således koketterer Tesman med den tanke: ,,sæt

bare om jeg imorgen den dag falder om på gaden og ligger

der!" (III 194), men blir også trøstet af sin kære tante Julle:

„Den, som er skabt til noget stort her i verden, han falder

såmænd ikke om på gaden". Også Helmer havde stillet op for

sin Nora den mulighed at han „nytårsaften fik en tagsten i hodet og

lå der" (SV. VI 189); det var en tanke som mer end én gang

spøgte i Ibsens egen hjerne, hvor let han kunde — som han

skrev i et brev fra 1896 (Breve II, s. 203) — „få en tagsten

i hodet" og derved bli hindret i at fuldføre sit livsværk, — fra

hans sommerophold på Ischia 1867 har vi fortællinger om hvor-

ledes en slig frygt kunde komme over ham (V. Bergsøe: Henrik

Ibsen paa Ischia, s. 171— 172, 178). Inderst inde følte han

[
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sig vel sikker på at tante Julle havde ret; men han gjorde nar

af frygten ved at lægge den i Jorgen Tesmans mund.

Den samme Nemesis som havde gåt igennem så mange af

Ibsens ældre stykker, behersker med trykkende magt den drama-

række som indledes med „Byg mester So ln ess". Det er

fortiden som hevner sig og tar lykken fra menneskene. Ibsen

offentliggjorde i 1899 (SV. IV 436 > et lidet digt som han betegned

som første forarbejde til „Bygmester Solness": ved husets brand

har manden og hustruen mistet en skat som ikke lar sig beregne

i pengeværdi, — hun har uigenkaldelig mistet .,sin brændte

tro", han den lykke som bestod i „den glade skyldfrihed"

Rosmer taler om. For manden har lønlig onsket branden, og om

så ungdommen i Hildes skikkelse banker på hos ham og vil ha

ham til at vove „det umulige" om igen (III 270) — det blir et

luftslot uden grundmur. „Syg samvittighed" er det de lider af,

både Gregers \X'erle (III 48), Rosmer og Solness. Rosmer havde

ikke kunnet kaste af sig det „lig" (III 103) han bar på; hans

dode hustru holdt ham fast i fortiden. Fru Aline var for Solness

den levende Beate; han har dræbt livet hos hende, og så er

han lænket levende til den dode (SV. IX 141». „Alt er gen-

gangere".

Hilde er, ved siden af bogtrykker Aslaksen, den eneste af

Ibsens skikkelser som kommer igen i to stykker; fra „ Fruen fra

havet" vandrer hun over i „Bygmester Solness". Og i virkelig-

heden er hun endda ældre i Ibsens fantasi; fra først af skulde

både hun og hendes søster ha været med i „Rosmersholm" som

den første fru Rosmers barn, og der er hun allerede tegnet med

sine „opdukkende lidenskaber" (III 81), som skulde bli så far-

lige for Solness. Ja hun kan soge sin oprindelse helt tilbage i

Dina Dorf (se ovfr. s. LXXXVIl), og i sit grundvæsen har hun altså

formet sig ud for digteren længe før hans sammentræf med de

VIII Henrik lh»en: Krierlidte nkrirtcr I.
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kvinder som har været fremstillet — eller har fremstillet sig

selv — som hans modeller: den danske skuespillerinde fru

Engelcke Friis, født Wulff, hvem han passiarte med i Sæby

sommeren 1887 (se norsk Social-Demokraten 1906, 10. Septbr.

efter et svensk blad), og den østerrigske frøken Emilie Bardach,

som han var sammen med i Gossensass sommeren 1889 (Georg

Brandes: Henrik Ibsen, i Die Literatur, b. 32—33, Berlin 1907,

s. 41—42). Dermed er naturligvis slet ikke udelukket, at han hos

begge kan ha fundet nye træk til at berige en skikkelse som

han åbenbart har kælet for i lange tider.

Bygmester Solness og Alines forsøg på sammen at grave frem

af asken den brændte tro og lykke, — det er i korthed historien

i „Lille Eyolf". Ibsen har selv pegt på sammenhængen, idet

han har flyttet det digteriske forarbejde til „ Bygmester Solness"

over til „ Lille Eyolf" og lar Allmers læse det for sin hustru

(III 307), — rigtignok med en ejendommelig ændring af „tro"

til „ro". Resultatet er den «forsagelse" (III 282) som Allmers

havde glemt at ta med i sin bog om „den åndelige livslære"

(III 281). Han vilde sætte sin tilværelse ind på at „fuldkommen-

gøre" sit barn (III 284), ikke ved at puge „faglærdom" ind i

ham, men ved at „gøre livskunsten til natur i ham" (III 283).

Dette ord om «livskunsten" har sammenhæng med en ånds-

kamp, som gav sig udtryk i en omfattende avisstrid i Norge i

første halvdel af året 1894, netop lige før Ibsen begyndte pa

udarbejdelsen af „ Lille Eyolf". Det var en strid om det vanskelige

forhold mellem kunst og liv, som i disse år også optog hans egne

tanker stærkt. Den blev rejst af docent Chr. Collin med et

angreb på «dekadente digtere og kritikere" i bladet «Verdens

Gang" Februar 1894, og den blev ført gennem flere måneder

både i dette og i andre blad med indlæg af Georg Brandes,

Arne Garborg, Chr. Krohg, S. Obstfelder, Kitty Kielland o. fl.
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I denne strid var det at ordet «livskunst" blev præget og endog

gjort til et slagord. Det forekom første gang i et af Collins

svar til Brandes (Verdens Gang 16. Marts, optrykt i Collin:

Kunsten og Moralen. Kbh. 1894, s. 53), og det virked dengang

som nyt. At Ibsen både optog det og strøg det. vidner tydelig

om hvor nær han folte sig berørt af det emne som var stridens

indhold.

Allmers sogte sin „ lykkefølelse" (III 284) i „offerglæden" for

sin søn. Han vég frivillig, i mistro til sig selv (III 293), sæde

for den ungdom som Solness var ræd for, og han fandt erstat-

ning i troen på den hegelske lære om den „opadgående række

af slægtled" (111 282), som skulde nå sit højeste i sønnen.

Det som adled både hans og Ritas lykketrang, det var at de

kom i «forståelse og samfund" med tinderne og stjernerne

(SV. IX 209, 312). For vi er ikke bare «jordmennesker", „vi

er lidt i slægt med hav og himmel også" (SV. IX 299). Det er

genoptagelsen af en tanke som allerede var med ved planlæg-

ningen af «Fruen fra havet": «Med forholdene, med åndsud-

viklingen vokser kravene og længslerne og onskerne. Han eller

hun. der står på højden, begærer fremtidens hemmeligheder og

andel i fremtidens liv og samkvem med de fjerne kloder"

(III 142). Allmers har folt „den tvingende og dragende magt"

i «naturen oppe mellem jøklerne og på de store vidder" (III 280),

i sit væsen den samme mystiske magt som rottejomfruen repræ-

senterer. Frøken Vargs ^magnetiske indvirkning" levendegør den

Nemesis som kræver hevn, fordi barnet lønlig har været ham

i vejen; men naturens hemmelighedsfulde kræfter er det også

som fuldbyrder forvandlingen i både ham og Rita til et „hojere

liv" (SV. IX 299). Brands ord. at «tabets alt din vinding

skabte" (S\'. III 178), får ny mening i Allmerss tro, at forliset

af livets lykke just er vindingen.

Bare «den, som er uden skyld, skal leve" (SV. III 97) og

kan fange lykken for hele livet. Slig en natur er vejbyggeren
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Borghejm — sund og ligefrem, uden frygt for forvandlingens

magt (III 303). Men så har han jo også havt det samme held

som doktor Fjeldbo i „De unges forbund", — han kommer fra

et harmonisk hjem, han har kendt både fars- og mors-kærlighed,

og „det er det som har gjort ham så let og glad i sindet"

(III 302).

„John Gabriel Borkman" fortæller atter om det evige,

uafvendelige ansvar. Ibsen har ved et indskud i det oprindelige

udkast (SV. IX 364) forklart hans handlinger ud fra hans sam-

menhæng med naturen: han var en bergmands søn, og han

hørte malmen synge i glæde over at bli frigjort til brug for

menneskene. Han vilde bruge malmen til at vinde magt; for

han havde den „ild i sindet" som han holdt for det „afgørende" i

alle forhold (III 314). Og for sit formål mente han han havde ret

til at handle uden at bry sig om dem som „ikke kom ham ved"

(III 315). Det er samme skort på social forståelse som Nora

naivt havde følt: „Hvad bryr jeg mig om det kedelige sam-

fund?" (SV. VI 219); „fremmede" folk var ingen ting for

hende (SV. VI 190), og på samme made var det Hilde tænkte

(SV. IX 141). Men ansvaret meldte sig lige fuldt for dem alle-

sammen. Borkman blev draget med i alle de uvedkommendes

ruin.

Dengang „John Gabriel Borkman" udkom i 1896, virked

det aktuelt, fordi det kom midt op i en voldsom spekulations-

periode i Kristiania. I virkeligheden var motivet meget ældre

hos Ibsen. Borkman er i slægt med både Bernick og Solness,

og hans skæbne er formet over en begivenhed som Ibsen

kendte fra sine unge dage, fra „Andhrimner"-tiden, og som han

endog havde berørt på tryk (I 249), — „depot-sagen". Det var

en affære som første gang blev bragt frem for offentligheden

ved Morgenbladets meddelelse den 3. Juli 1851 om forhør som
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var optat, efterat sagen i en lang række af år havde været

genstand for omtale og allehånde gisninger. To officerer ved

det militære depot i Kristiania var anklaget for besvigelser mod

det offentlige i forening med to af byens storre forretningsmænd.

Selve arméintendanten, den fornemste af de anklagede, rykked

øjeblikkelig ud i Morgenbladet for 4. Juli med et svar, som

endte med disse selvretfærdige ord: „ Bestyrelsen tor ei vente

sig en bedre Behandling end fast enhver oekonomisk Administra-

tionsgreen, — Miskjendelse og saarende Reflektioner. om dertil

gives aldrig saa ringe Anledning." Men ugedagen derefter gjorde

han et mislykket forseg på at berove sig selv livet, og mens

han derefter i to måneder lå på rigshospitalet, var han i en så

påfaldende grad ordknap og indesluttet i sig selv, at han af

mange blev anset for sindssvag; et par af sygevogterskerne afgav

en forklaring som „gik ud paa at han „tog sig sammen" og viste

sig livligere, naar Lægerne hesogte ham, og indbildte dem, at han

beskjæftigede sig med den Læsning, de havde anbefalet ham,

hvilket ikke var Tilfældet, hvorimod han, saa snart de vare

borte, altid henfaldt i samme Grubleri" (Norsk Retstidende 1853,

s. 506). Ved retsbehandlingen blev der intet hensyn tat til „en

Sindssvaghed, hvoraf der udenfor Sygestuen ikke fandtes Spor"

(sammesteds, s. 528), og han blev sammen med den anden officer

domt til afsættelse og til strafarbejde i fire år. Efterat han var

sluppet fri igen, førte han et fuldstændig isolert liv hjemme, og

det fortælles, at der aldrig mer blev vekslet et ord mcllem ham

og hans hustru.

Borkman havde sin livsløgn at leve på, ligeså vel som sin

forgænger gamle Ekdal: han var viss på at hans tid snart vilde

komme igen. Og han havde ved sin side en anden forulykket

eksistens, som også levde på et fåfængt fremtidshåb, - den

stakers ekstraskriver Vilhelm Foldal. Denne n»rende skikkelse

har sin egen lille historie i Ibsens digtning. Han har sikkert

sin første oprindelsc i hin timelærer Evensen med den „umåde-
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lige fantasi", som fra først af var bestemt til at finde plads i

„Samfundets støtter" (II 264, 272). Derfra l<om han over i

planen for „Fruen fra havet" (III 141, 145) som en fattig gammel

timelærer eller kontorist med et ungdoms-skuespil på samvittig-

heden; han „filer idelig på det og lever i illusionen om at få det

udgivet og slå igennem". Men endelig plads fandt han ikke før

i „John Gabriel Borkman", og her var han først — med en

erindring fra Ibsens ungdomstid — „provisor på apoteket"

(III 505). Man har ment i Foldal at genkende træk fra den

beskedne Wilhelm Foss (1820— 1903), som efter en mislykket

forretningsvirksomhed skaffed sig et tarveligt udkomme som

kopist fra begyndelsen af 70-årene og i 1877 udgav en liden

digtsamling, „virkelige Digte, ikke meget betydningsfulde, men

udrundne af en umiskjendelig Sangergave" (Aftenbladet 1877,

4. Decbr.).

For Borkman var der ingen fremtid; for han havde begåt

samme synd som bygmester Solness, — han havde dræbt kær-

lighedslivet hos en kvinde, ja endog hos to. Han selv var

levende en død mand, og ved hans lig mødtes to andre „døde"

(III 316), de kvinder han havde forsyndet sig så svarlig imod.

Men spørsmålet var endda ikke færdigt i Ibsens sind; det rejste

sig atter og atter: skulde der ikke for de „døde" være en „op-

standelsens dag"? Dette var også hans første titel for hans

epilog „Når vi døde vågner".

Billedhuggeren Rubek — det er Borkman som prøver at gøre

godt igen det han har syndet. Det liv han havde levet med

Irene, var ikke „to menneskers, bare kunstnerens og modellens"

(III 321), og hos hende var der sprunget strenge istykker, som

aldrig kunde heles igen; han havde «myrdet hende lidt hver

dag" (III 326), indtil „livsbegæret" dode i hende (III 327), så

at hun på opstandelsens dag så „hele livet ligge på ligstrå."
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Hun er en „vingeskudt orn" (III 323), og det samme er i vir-

keligheden han. Hvad er så resultatet, når vi dode vågner?

„Vi ser, at vi aldrig har levet" (III 322). De to vil stige „gen-

nem nattetågen op i morgenlyset" (III 327), og selv om det

ikke i udkastet er direkte sagt, så må dog tanken også der

være, at de — således som allerede Julian havde drømt — må
gennem døden for at nå til det nye livs tinder; der var ikke

dem beskåret den „opstandelse" (SV. IX 299) som Allmers og

Rita vandt i samkvemmet med de fjerne kloder allerede her på

jorden. Så står diakonissen tilbage og sender efter dem den

hilsen som Ulrik Brendel gav Rosmer og Rebekka i dødens

stund: „Fred med jer" (III 138) — „Pax vobiscum". Men
ned i livet og derfor ubevidst „opad imod lyse, hjemlige højder"

(III 326) vandrer fru Maja, hun som ikke havde kunnet bære

det „ægteviede" samliv (III 324), men havde stræbet efter hin

„absolute frihed" som Ibsen satirisk havde talt om i „And-

hrimner" (I 238): når både slottet og hytten er flojten med alt

det øvrige, „så er vi helt fri" (III 325).

Det er ikke bare dette enkelte lille træk, som fører tilbage fra

„Når vi døde vågner" til ældre stadier i Ibsens forfatterskab.

Når det i optegnelserne heder (III 320): „Her i landet er det

bare fj^ldene som gi'r genlyd, ikke menneskene", så må man

mindes den ironiske vending i „Brand" (SV. III 209), at reso-

nans „er så sjelden hertillands". Fru Maja kan hore „det lyd-

løse" (SV. X 197 198 s. 202), ligesom Anne kunde i „Sanct-

hansnatten" (I 406), og ligesom «stilheden tog toner" for Julian

(II 211). Det er natur-mystikken som stadig stiger frem fra

ungdomsdramaerne og til alderdoms-epilogen — — —

Med „Når vi døde vågner" sa Ibsen farvel til den kunstger-

ning som han hadde git sit liv til, og epilogen blev domme-

dagen over hans livsværk.
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Modsætningen mellem digt og dåd — eller som han i for-

ordet til anden udgave af „ Catilina" (SV. I 10) udtrykte det:

„modsigelsen mellem evne og higen, mellem vilje og mulighed"

— var et problem som helt fra hans første tid havde optat hans

sind, og det var i grunden hans eget livs problem. I hans tid-

ligste ungdomsdigte stiger det frem gang på gang, det rædde

spørsmål: skal det som digteren drømmer og higer, nogensinde bli

til levende sandhed? Med skærende Kierkegaard'sk skarphed stilled

han i „På vidderne" livet selv op mod den kunstneriske opfatning

af det. Og gennem al hans nationalromantiske digtning, i drama

som i festsange, klinger der et lidenskabeligt råb på virkelig-

gørelse. Det var det første udbytte af hans løsrivelse fra na-

tionalromantikken, at han fik „drevet ud af sig selv det æstetiske,

som det før havde magt over ham" (Breve I, s. 98).

Fordringen på livsdåd meldte sig også til ham personlig. Mens

han i Rom efter den dansk-tyske krig rased over at normæn-

dene ikke havde kommet Danmark til hjælp, retted Christopher

Bruun, som selv havde gåt med i krigen, det spørsmål til ham :

hvorfor meldte De Dem ikke selv som frivillig? Ibsen afviste

det kort med de ord: „Vi digtere har andre opgaver." Men

spørsmålet vedblev at plage ham, og det blev et incitament for

ham til at skrive „ Brand". „ Brand er mig selv i mine bedste

øjeblikke", sa han senere (Breve I,s. 214). Men ligeså visst er det,

at den som udførte den dåd han selv gerne vilde ha været med

på, det var Christopher Bruun, og det er hans ubøjelige vilje

som Ibsen har forherliget. I det episke udkast til „ Brand"

vendte han sig med harme imod den kunst som intet livsmål

hadde (II 31 fg.), og i dramaet forkyndte han med vegt (SV.

III 55) at „ikke tusend ord sig prenter som en gernings spor". En

levning efter eposets ordskifte om kunst og liv blev i dramaet

stående igen i Brands afskedsord til Ejnar (SV. III 26): „Husk,

— det, at leve, er en kunst", — ord, som steg frem igen i

Alfred Allmers's tale om „livskunsten".
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Det var den tanke som stot og stadig gnog i ham, at livets

lykke var handling. 1 „De unges forbund" (SV. IV 98) spurte

han, hvad en mand skulde leve for, selv om han havde nok

at leve a f, og det selvsamme spørsmål rejste sig for ham under

arbejdet med „Gengangere" (111 460 og Breve II. s. 92, jfr. s.

24). Da Hjalmar Ekdal i udkastet til „Vildanden" sa (III 42)

at han trængte til noget at fylde tiden ud med, spurte Gregers

Werle, om ikke arbejde kunde gøre det. Det som ifølge Ibsens

egne optegnelser (111 190) var Hedda Gablers dybeste fortvilelse,

var at hun ikke havde noget at leve for. Og alle hans senere

dramaer fra „Bygmester Solness" af beskæftiged sig fra for-

skellige sider med dette spørsmål : hvor meget af livets dåd og

lykke tør en digter ofre for sin kunsts skyld?

Den stille drømmer Rosmer syntes ikke han fik „leve, være

lykkelig" (III 108), uden han kom med i livsstriden (SV. VIII 69).

Bygmester Solness vilde slutte med at bygge hjem for andre

mennesker, og bare bygge luftslot for sin «prinsesse" (111 270

—271), -— det blev katastrofen i hans liv. Alfred Allmers

vilde opgi sin filosofi for at lære sin son livskunsten (III 281

—283). mens hans hustru satte op imod ham sit personlige

lykke-krav (III 284); i konflikten mellem dem gik sønnen under,

og tabet opdrog dem til at leve livet i udadvendt handling

(III v^09). Den unge Erhart Borkman proklamerte også lykken

ved at „levc. leve, leve" (SV, IX 434 og 437); den gamle

John Gabriel erklærte at „liv, det er arbejde. det" (SV. IX 434).

og for sit arbejdes skyld ofred han både sin egen og andres

kærlighed, — både han selv, hans hustru og den kvinde han

sveg, blev til levende døde (111 316). Og for disse døde, hos

hvem kærlighedslivet var myrdet, var der intet hab i at vågne.

Epilogen ti! Ibsens dramaer blev en forkyndelse af at den som

bare levde for sin kunst, aldrig fandt den virkelige lykke, ja i

sandhed aldrig havde levet (111 322).

Ibsen forbrugte sin voldsomme livs-energi i sin digtning; om
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den samled han sig med en mageløs intensitet. Men han følte

sig ikke fuldt tilfredsstillet dermed ; han savned den lykkefølelse

(Breve II, s. 202) som ligger i den personlige hengivelse i

menneskenes liv og gerning. For os andre blev hans digtning

en dåd, som beriged livet og bragte os i samfund med en mægtig

ånd, en ubøjelig vilje.

Det som blir stående tilbage efter studiet af Ibsens livsværk

i dets tilblivelse og udfoldelse, det samler sig i et overvældende

indtryk af den mægtige intensitet som her har været i arbejde.

Overalt sammenhæng; overalt udvikling. Ligeså vel i de store

grundlinjer, i de ledende ideer, som i de hundrede enkeltheder,

i tanker, skikkelser og udtryk, kan vi følge forbindelserne fra

drama til drama, fra først til sist. Der er både brudd og gen-

nembrudd, og mere end ét af dem, i Ibsens digterliv; men de

er altid forberedt i stille vækst. Nyt kommer altid til, og dog

bygger hver ny periode i hans digtning fast og sikkert på ældre

grundlag.

Med billedhuggerens plastiske evne har han hugget sit værk

til et monument med klare og stærke linjer. Det har fåt evigt

bankende liv af hans eget brændende blod.
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RESIGNATION.

Er de Glimt fra Sjælens Dunkle,

Der igjennem Mulmet brod,

Og som Lynblink monne funkle

Kun til evig Glemsel født? —
Var forgjæves al min Higen,

Var min Drøm kuns et Fantom,

Er mig nægtet Sjælens Stigen,

Var min Digten kold og tom! —
Tier da I Undertoner! -

Kan jeg eder ei forståa,

Lad mig iblandt Millioner

Leve glemt og glemt forgaal
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VED HAVET.

Skummende Bølge

Med kamplysten Hu!

Hvo mægter dig følge?

Hvor stævner du nu?

Hvo mægter vel hæmme
Din stormende Hast?

Hvo dig at tæmme,

At holde dig fast!

Lig Yngling i vilde

Stormfulde Dyst

Mod Klippen at spille

Var stedse din Lyst.

Dog midt i din Striden,

Midt i din Harm,

Den Søblomme liden

Dig vinker til Barm!

Ak, flygtig er Stunden;

-

Din Storhed som den! —
Din Kraft er forsvunden,

Da synker du hen! —
See Grave dig vente

I Klippernes Rift, —
Ha, Bølge! saa endte

Din Drøm om Bedrift!



O! bland kun din Klage

Med Brændingens Sang!

Hvad er vel tilbage? —
Ei Mindet engang! --

Thi mens i dets Himmel

Du drømmer dig gjemt,

I Bølgernes Vrimmel

Du længst er forglemt! —



TVIVL OG HAAB.

Ha, hvilken Nat, saa rædsom, mørk!

Derude stormer det!

Som Løvens Brøl i vildsom Ørk

Hør Stormens Aandedræt!

Ha, komme I fra Dødens Dal,

I Skygger hist, som gaa

Lig Aander over natlig Val

I Skygevandter graa?

Og disse Tordenstemmers Klang

I denne Midnatsstund !

Som Mørkets vilde Seierssang,

Som Dommedags Basun! —
O, mangengang jeg spottet har

Med Dommedagens Gru, —
Ha, Frugten, denne Haanen bar,

Er vild Fortvivlen nu!

Forlængst, forlængst, mens Barn jeg var.

Min Aftenbøn saa glad

Til Himlens Gud for Mo'r og Fa'er

Og Soskend' smaa, jeg bad; —
Men længst, ak, længst det er forbi, —
Jeg har min Bon forglemt,

Ei meer jeg søger Trøst deri,

Er ei til Andagt stemt!
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Ha, svage Sjæl! saa skjælver du

For disse Tordenbrag?

Du troer i denne Stormnats Gru

At skue Dommedag, —
Den Dag, som aldrig komme vil, -

Saa lød jo tidt dit Ord;

Og paa den Gud, du beder til,

Forlængst du selv ei troer!

Ha, Dæmon, er du atter vakt? —
Vig fra mig Frister fæl!

O, som Orkaners vilde Jagt

Det stormer i min Sjæl,

Og ingen Leder, ingen Vei

I dette Tvivlens Hav!

Gud! for en barnlig Bøn til dig

Al jordisk Kløgt jeg gav!

Men ak, jeg er ei Barn meer.

Og har ei Barnets Sind! —
For Veien, Uskyldsoiet seer

1 Troen, er jeg blind!

O, rædselsfuld er denne Nat,

Af Lynet kuns belyst, -

Og dog den er et Dagskjær klart

Mod Mulmet i mit Bryst!

Dog end fortvivle vil jeg ei,

Men følge Hjertets Bud:

Til Haabet vil jeg klynge mig.

Til Troen paa min Gud!

Lad hyle kun Orkanens Sang,

Jeg slumrer ind til Ro.

Forvist jeg vaagne skal engang

Gjenfødt med barnlig Tro. - - -



KJÆMPEÉGEN.
Høiest i Nord stod en Kjæmpeég, --

I Hedenold var den oprunden; —
Saa herlig dens Krone mod Himmelen steg

Og Rod slog den dybest i Grunden. —
De mægtige Grene, de frodige Skud

Den bredte fra Nordpol til Eideren ud,

Den skyggede stolt over Sveas Lande

Og krandsede Vesterhavs klippede Strande! —
Men Tidens Storme mod Kjæmpen foer,

Den mægtige Stamme de knuste,

Og over det splittede, sjunkne Nor

Som Gravsange voldsomt de bruste,

Og Østens rovgjærrige Ørne saae

Med lystne Blik over Godans Blaa,

Mens Tydsken strakte sin Haand efter Byttet,

Der laa, som en Døende, ubeskyttet!

Dog spirende Skud den Knuste bar,

Let Gnisten vorder til Flamme! —
De Unge mindes, hvad Gubben var, —
Gad gjerne vorde det samme. —
Snart søge den Skilte sin Broder igjen.

Og række ham Haanden som trofast Ven, —
Snart vorde de Eet, snart smelte de sammen,

Som Vinternats Himmel med Nordlysflammen!
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ERINDRINGSKILDEN.

En Pigelil sidder i Aftenstund,

Stirrer i Bækkens Vove,

Og nede, hist i den dybe Grund

Sig speile de dunkle Skove.

Hun stirrer og stirrer med Vemodssmiil

Ret som om hun noget savned';

Men Bølgen flygter i munter lil

Af lovrige Bredder omfavnet.

Saa sad hun i skyldfri Barndom tit, —
Da saa hun et Billed paa Bunden:

En Yngling, der vinkede, smilende blidt,

Forlængst er Synet forsvunden. —

Ak, nu er hun stor, og hvor ofte end

Hun mindes sin Barndoms Dage

Den aldrig, aldrig dog kommer igjen,

Ei vender dens Syner tilbagel

Dog sidder hun ofte ved Kildens Bred,

Taarebedugget er Kinden; —
Sagtelig trille de Vover afsted.

Let kruser dem Aftenvinden. —

Da kaster Maanen et sælsomt Skjær

Hist fra den hvælvede Bue; —
Hun stirrer i \'()vcn og tykkes der

Endnu hiiiit Billed at skue! —
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DØDNINGEBALLET.

Henover den Kirkegaard øde

Har Natten sin Vinge udbredt; —
Saa roligt der slumre de Døde,

En Slummer, som brydes ei let; —
Og sælsomt i Maanens Glands

Mon glimte den Marmelsteen,

Som, prydet med taarevædt Krands,

Bedækker den Dødes Been. — —

Men brydes hiint Gravens Stille

Af Midnattens dumpe Slag, —
Da, hvis du kun lytte vilde,

Du hørte en Tummel svag, —
Og altsom det nærmer sig, —
Da drønner det meer og meer,

Og Vandreren korser sig

Og gyser, skjønt Intet han seer! —

Da aabnes de sjunkne Grave

Og hver en mosklædt Steen,

Og frem af de Boliger lave

Saa tause de Dødninger treen.

Dog klappred ved hvert et Trin

De mørskne Knokkelbeen;

Men Kappen, det hvide Liin,

Den skinned som Sneen reen.
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De gribe hverandres Hænder,

Og samles som til en Fest;

En Lygtmand som Lampe brænder,

Hvert Beenrad er velkommen Gjæst,

Hver fatter sin Naboes Haand

Og dandser saa vildt i Ring; —
Ha, maaskee en Fyrstes Aand

Med Betlerens farer omkring!

Tro ei Musicanter der mangler

Ved et saa kosteligt Bal

:

Et Beenrad med Knokler rangler,

En Anden en Hjerneskal

Som Tromme ferdigt mon slaa,

Det klinger, som sidste Suk

Fra bristende Hjertes Vraa, -

See det er de Dodes Musikl

Om smuldrede Gravmonumenter

De dandse saa lystigen rundt;

Men Gravene atter dem vente,

Een Time er kun dem forundt.

-- Tilende er Ballet de gav;

Thi huult lyder Klokkens Slag,

Og dybt i den rolige Grav

De slumre til yderste Dag!
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AFSKEDENS MINDE.

(Ved O. Schulnids Afreise.)

Naar Veiene spaltes og Vennerne gaa

Skilte i Livets Vrimmel,

Vi stirre saagjerne imod den blaa

Og lyse Erindringshimmel.

Der tindre som venlige Stjerner smaa

De Minder fra svundne Dage, —
Ei Tidens slørende Skyer formåa

At dunkle den Lysning saa fage. —

Dog mellem de venlige Smaastjerner der

Een søger vort Øie saa gjerne;

Den blinker i vémodsfuldt dæmrende Skjær

Og er dog vor kjæreste Stjerne !

Sørgmodigt er Navnet; thi Afskedens Stund

Vi nævne den, alvorsfuldt stemte, —
Dog mildt den belyser fra blaalige Bund

Hvert Venskabets Minde vi gjemte!
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HØSTAFTENEN.

See det mørkner. Regnen slaaer

Pladskende mod Vinduesruden.

Blander sig med Vindens Tuden,

Medens over Himlen gaaer

Skygestalter, - Aander lige

Ifra Dødens tause Rige;

Under fjerne Tordners Larm

Komme, gaae de og forsvinde.

Lig den nylig Elsktes Minde

I en utro Piges Barm. — — —

Tæt ved Ovnen sidder jeg, -
-

Stirrer dnmimende i Luen,

Der kun halvt oplyser Stuen;

Men en Verden er for mig.

Hvor i Kullets dunkle Spalter

Mine Drømmes Luftgestalter

Bvgge sig et lldpalæ;

(Magen er ei let at finde;

Thi i Hallerne derinde

Kan jeg Pigetroskab scell

Ha. hvad Sceneri der er!

Er det da min Barndoms svundne

Dage, til mit Hjerte bundne.

Del' igjen fremtræde her?

KIIlm er (det sau jeg gjerne!)
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Sløret for det dunkle Fjerne

I en vild forvirret lil

Trukket viftende tilside,

Vinker Skulda med sit blide

Eller varselfulde Smiil? —

Dog, til kolde Virklighed

Vækkes jeg af mine Drømme;

Regnen falder end i Strømme, —
Mit Palads er styrtet ned.

O, hvor det er trist og øde,

Slig en Stund kan Mismod føde

Bringe Hjertet til, beklemt,

Ret at føle hvad det savner;

Selskab? — Nei, kuns lidt det gavner

For et Sind, mismodigstemt! —

Som Alverden jo har sin,

Har jeg og min Elskerinde! —
Ak, men ingen jordisk Kvinde

Er hun, som jeg kalder min; —
Kuns et Drømmesyn, fremstaaet

Af en Higen uopnaaet,

Uopnaaelig maaskee! —
(Hvad om Kjærlighedens Længsel

Slukned kvalt i Hjertets Fængsel,

Kuns, som hun, en skjøn Idee! —

)

Ha, en jordisk Mø du troer

I min Elsktes Træk at kjende.

Det, hvormed jeg smykked hende.
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At jeg hentet har fra Jord! —
At fra Een jeg laante Panden

Tankeriig, og fra en Anden

Dette Folelsernes Hav

I min Elskerindes Blikke?

Nei, o nei. fra Jorden ikke

tog jeg hvad jeg hende gav!

Kom, mit Hjertes Ideal!

Jeg vil sværme ved din Side,

Af dit Blik, det omme, blide

Vil jeg soge Lindring sval

For den Længsel mig fortærer,

Den, som mine Drømme nærer.

Den, som aldrig slukkes ud.

Ikkun da i Stilhed gløder,

Naar paa Jord jeg eengang møder

Mine Drømmes Aandehrud! — —
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SJÆLENS SOLGLIMT.

O, hvor stormer mit Bryst!

Jeg har hørt denne Røst,

Som jeg kjender fra Drømmenes Land

Naar jeg, slumrende mat,

1 den dæmrende Nat

Hørte Voverne hviske ved Strand!

Jeg har seet det Blik

Som min Aandebrud fik

I min digtende Kjærlighedsdrøm!

Gjennem Sjældybet foer,

Som Orkan over Jord,

Mine Anelsers bævende Strøm!

Og den Længselens Kval

Som min Sjæls Ideal

Tændte dybt i min higende Barm,

Fra en blussende, vild,

Altfortærende Ild

Blev en Flamme, saa rolig og varm!

Af en Funke belyst

Blev mit skyfulde Bryst,

Ei Hig Sommerens brændende Sol,

Naar den gløder os nær, —--

Nei, som Stjernernes Skjær

Naar de tindre fra fjerneste Pol! —
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1 min Sjæl var det Dag; —
Da fornam jeg ei Nag,

Ikke Smærtens giftdyppede Sværd

Det var blot en Sekund,

Men den flygtige Stund

Var dog meer end en Evighed værd !
-

Skal jeg skuffes paany? —
Skulle Synerne fly —

Og kun vorde Fantomer igjen,

Naar det stormende Bruus

Fra Begeistringens Ruus

Toner mat og døer sygnende hen?

O, med Mindernes Skat

Gjennem Fremtidens Nat

Vil jeg sværme paa Drømmenes Hav,

Til jeg træt stiger ned

Foråt soge min Fred

I den rolige, kjoicnde Grav!

Henrik Ihucn; l-rirrladtc «krtrtcr I



MAANESKINSFART PAA HAVET.

Fuldmaanen skinner; — henover den vide

Slumrende Havflade breder sig mildt

I magisk Fortoning de glindsende, blide

Maanelysstrømme, mens Alting er stilt;

Mens Nathimlens Stjerne i Dybet sig bader

Og Lysningen funkler fra Bølge til Bølge

;

— Let glider min Snekke paa Voven, — den følge

De deilige, maanebeskinnede Rader. —

Hist inde hvor Birkenes Grene sig strække

Fortroligen ludende ud over Sø, —
Der hvilte jeg nys under løvrige Dække,

Der er det saa tyst, — o, der kunde jeg dø, —
Der kunde jeg slumre bag Gravhøien rolig,

Der kunde Bølgen i Stormnatten kvæde,

Der kunde Havdybets Aander jo græde,

Fylde med længselfuld Klage min Bolig. —

— Dog nei, — det er trykkende lummert ved Stranden!

Ud maa jeg paa Bølgerne langt ifra Land.

Der vifter Havvinden kjøligt om Fanden,

Der vil jeg slukke den Længselens Brand,

Som nager mit Hjerte, — o, der er det stille.

Der strækker sig Havsletten slumrende, øde.

Der følger mig Ingen, undtagen de Døde,

Hvis Øine saa sælsomt i Voverne spille. — —
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Troer du maaskee det er Stjerner som blinke

I Dybet hist nede med taareslørt Glands?

Ha. seer du, de komme, de svinde, de vinke

Og hvirvle sig vildt i den mystiske Dands? —
Der Vilde jeg sikkerlig føle mig hjemme, —
Der kunde jeg slukke hver knugende Smærte.

Der stille hver Kval, som mit Indre fortærte! —
Ja, der er det herligt; — der kunde jeg glemme!



— 20 —

MIDNATSSTEMNING.

Natlige Taager glide,

Henover Elvens Bred,

Sænke i Sjælen blide

Drømmende Anelsers Fred; —
Medens de Levende sove,

Spøger en Alfehær

Hist i de dunkle Skove; —
— Midnatstimen er nær. — —

Her er det godt at drømme,

Her i den tause Nat,

Hvor dine Længslers ømme

Digt i Musik bli'er sat:

De Toner, Voverne kvæde.

Klinge som Aanders Spil,

Granskovens Susen histnede

Nynner Accorder dertil. —

Her kan du mane det Rundnes

Minder af Fortids Hav,

Hilse, som Venner, de Svundnes

Skygger, der stige fra Grav,

Blande saa smukt de dunkle.

Skumrende Minders Sky

Med de Lysskjær der funkle

Fra Haabets dæmrende Gry! —
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Klang ei i Nattens Stille

Toner fra Taagen hist?

Sagtelig Bølgerne trille,

Fuglene lytte fra Kvist; -

1 Skov, hvor Alfer lege

Vorder flux Alting tyst, -

Mellem de gamle Ege

Skinner Maanen saa lyst.

Horer du Nokken synger

Nede ved Elverand,

Der hvor Piiltræet gynger

Skyggende udover Vand I

Der slaaer han de gyldne Strænge

Skjult i det dunkle Krat

Og Hcchoet blidt og længe

Toner i stille Nat.

Naturen stemmes saa saare

Vemodigt ved Nøkkens Kvad;

Dugdraaben, ret som en Taare,

Glindser fra hvert et Blad.

Hyllet i Skyer lette

Skinner Maanen saa mild,

Klagende Toner sig flette

Ind i det sære Spil.

Naar Dagen straaler hcroppe

Hoer Nokken i Elvens Grund,

Men stiger bag Granens Toppe

Maanen i natlig Stund;
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Paa Voven seer du ham svæve,

Synge saa veemodsfuld; —
O, kunde Klagen bæve

Høit over Stjernens Guid! —

I Sangen er fromme Kræfter,

Der raader en hellig Magt:

Maalet, du higer efter,

Skjønt dybest i Fremtid lagt,

Vil engang din Barm forsone

Og hæve dig over Jord, —
Da vorder hver Veemodstone

En salighedsfuld Accord! —
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TIL STJERNEN.
(Tilegnet C: E:^

Blege Stjerne! send et Vink

fra det Evighoie!

Lys med venligt Flammeblink

Klart for Sjælens Øie!

Skal dit dunkle Billedsprog

Da kun Længsel vække!

Lær mig klart at skue dog

Gjennem Fremtids Dække! —

Spred dog Tvivlens sorte Sky

Fra mit syge Indre.

Lad en salig Visheds Gry

Gjennem Mulmet tindre; —
Ak, lorvoven er min Bøn; —
Tør jeg Vished kræve! —
Magter da en Jordens Son

Sig fra jord at hæve? —
O, med Troens blide Skjær

Vil tilfreds jeg være, —
Kan ei Sandhed Hndes her.

Haabet vil jeg nære,

Naar da Himmellyset mat

Tindrer fra det Fjerne.

Vil jeg glad i stille Nat

Stirre mod min Stjerne.
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AFTENVANDRING 1 SKOVEN,

Det er for lyst, det er for lyst

Hvor Maanen skinner ned, —
Mit Hjerte blier saa gjennemgyst

Af denne Nattens Fred;

Fra hver en Blomst, fra hvert et Blad,

Staaer Aftenduggens Perlerad

Og dirrer for mit Blik! —

Det er for lyst, det er for lyst

Ved Kildebredden her! —
See! Voven glider altfor tyst

Og Stjernens Billed er

I vaade Dyb, saa tykkes mig,

En sorgindhyllet Glemmigei,

Et Øie klædt i Graad.

Derinde, fjernest imod Nord,

Hvor Granen staaer saa mørk,

Hvor Huldren dybt i Fjeldet boer,

(Du kalder det maaskee en Ørk,)

Der eier jeg et Yndlingssted,

Did vil jeg rette mine Fjed,

Der er min Helligdom!

Seer du hvor Fjeldets steile Top

I Skyer hylles ind; —
Et høstligt Uveir trækker op,

Alt blæser Nattens Vind! —
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— O, skjønt; — som af et Aandepust

Jeg føler mig af Storm ombrust

At fare gjennem Nat I - —
Afsted, afsted, dybt ind i Skovl

O, længer frem endnu.

Til Sjælen ganske blier et Rov

For denne vilde Gru, —
Til Nattens Aander fast du troer

At følge dine rappe Spoer

. Hvorlet du iler end!

Tys. her er Stedet; — stille nu I
-

Her midt i Skovens Skjød

Hor Uglen hyler, hører du?

Ha, hvor det herligt lød!

Det er en lystig Melodie,

Lad ei en Tone gaa forbi

Dit Øre; ha, hvor skjont!

Her stander Granen sort og hoi

Ved Kjærnets skumle Kant;

Mens Stormen gjennem Luften flni

See Taagens Skygevandt,

Det glider ned, det glider op

Og hylles snart om Skovens Top

Snart over sorte Dyh.

Her finder Hjertet sig saa vel.

Midt under Stormens Larm;

Her er Naturens Aasyn selv

Kn Speiling af min Barm,

Et Billed paa, hvad Skjæbnen gav:

Ki Ro i Liv, ei Ro i (irav.

Hi Ro i Hvighed!
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I HØSTEN.

Sommerens Sangere Skoven forlade; —
Hvor deres Kvæde fra Grenene klang,

Toner alt Høstvindens sukkende Sang

Veemodsfuldt gjennem de gulnende Blade.

Her, hvor det blomstrende Tæppe saa rigt

Smykked de duftende, lysgrønne Enge,

Bæver i visnede Stråa, som fra Strenge,

Sommerens Afsked, — et klagende Digt!

Lillie! hvi lod du din bøiede Stængel

Bladløs tilbag.^ — hvor flygted du hen?

O, du vil komme til Vaaren igjen.

Følgende Sommerens venlige Engel! —
Rose, med Glædens sødttonende Sprog

Hviskende gjennem dit Bæger saa fage,

Tornefuldt stander dit Minde tilbage,

— Saarende,— Ak, — men jeg elsker dig dog

!

Manget et Frø fra den vaarlige Have

Saa vi jo modnende vorde til Frugt; —
O, men saamangenen Plan ligger smukt

Dækket af knuste Forhaabningers Grave.

Sommer! fortidlig mod Syden du fløi.

Snarlig var Haabets Tilværelse omme, —
Ak, og den Sørgende har ei en Blomme

Fromt til at smykke den hellige Høi! —
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Jo, mellem Gravene stander tilbage

Endnu en Blomst i sin fagreste Pragt, —
Den har ei Hostvinden Døden end bragt, -

O, hvi skal Hjertet da længere klage!

- Mindet den hedder. — see, end den formaaer

Haabet af stivnende Slummer at vække, -

Bind den til Krandse om Fortidens Dække.

Trøstende vil den forgjætte en Vaar! --
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VAARENS MINDE.

(Sat i Musik af C. Due.)

Der er i Livet

Af Gud dig givet

En vaarlig Stund,

Da glade Drømme

Dig gjennemstrømme

Fra Sjælens Bund

Og bort er manet

Hvert Taageslør

Fra hvad du ahned

Halvdunkelt før.

En Haabets Sommer

Med fagre Blommer

Fra Himlen gaae

Forbi dit Indre, —
Hvor klart de tindre,

Lig Stjerner smaa; —
Mens Livets Gaader

Dig tykkes løst',

Et Foraar raader

Blidt i dit Bryst!
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Ak, snart det svinder!

Dog venligt minder

En Veemodslyd

Fra Hjertets Strenge

Dig blidt og længe

Om Vaarens Fryd, —
De Tonestromme

Er Efterklang

Af Blomsterdrømme

Og Foraarssang! —
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TIL UNGARN!

Kampen drønner ikke længer huult fra Magyarerlandet

!

Ifra Valen dumpe Sukke med en Dødens Klage blandet

Gjennem Nattens Stille bringe Budet veemodsfuldt og dæmpet:

Magyaren er ei meer, hans sidste store Strid er kjæmpet! —

Frihedshelteskaren segned for Barbarers vilde Horder, —
Paa Ruinen Tyranniet staaer igjen som Frihedsmorder.

Fryder eder, purpursmykkede Monarker! Atter feired

Magten sin Triumph, — paany er Frihedsflammen jo beseiret!

Arme Land! O, dine Sønners bedste Hjerteblod er rundet,

Dog, de ædle faldne Helte har en Martyrkrone vundet.

See, Europas Haab med dine kjække Kjæmpers Liig du gjorder; —
— Snarlig det fortabte Land maaskee et andet Polen vorder!

Dog, bag Trældomsnatten straale vil en herlig Morgenrøde, —
Da skal dine Frihedshelte reise sig ifra de Døde,

Slutte sig til dem som segned kjæmpende ved Veichsels Bredder

Og til dem som fra Skaffotet Tydsklands Grund med Blodstænk

væder!

Ja, naar kjækt de unge Slægter hævnende mod Thronen farer

Som en Høstorkan og styrter Tyranniets Grundpillarer, —
Da skal Magyarernavnet stolt ved sine Heltes Hæder,

Som et vakkert Løsen tordne fra de seirende Geleder !
—
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VAAGNER SKANDINAVER
Et Opraab til de norske og svenske Brødre.

1849.

Tys, hore 1 hiint Tordenbrag tra Syden?

Huult ruller Dronnet over Kattegat; —
Det er to fiendtlige Kræfters Bryden,

Som brede over Dannevang en Nat! —

En Nat, saa rædsom og med Blod saa svanger.

Just nu da Frihedstræets unge Skud

Med vaarligtspæde Blomsterknopper pranger,

Men savner Freden foråt springe ud.

Hist stande tydske Voldsmænd foråt rove

Fn Decl af Danmarks Gruiid med væbnet Haand;

Fn Grund, saa hellig for Normannastammen

!

Op Brødre, op vi ti»r ei længer tove,

Saa byder os hiin Nordens Broderaand,

Som knytter Norsk og Svensk og Danske snnimenl

All længe laa en Higen i vor Barm,

De danske Brodre fUii vor Sjæl imode.

Da de beslutted med Begeistring varm

For Nordens store Fællessag at biode.

Men staa vi tause, gribe vi ei Sværd

Gaae vi ei kiækt imod ;ien tydske Bande,

Da ere vi ei vore Fædre værd,

Fi von- Firndrc paa de dansk- Stiatult--.
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Forskandse vi os mellem vore Fjelde,

Troe vi os sikkrede af Klippens Værn, —
0, gid ei Troen altforsnart maa svigte.

Men glem ei, Normænd, Ørnen som med Vælde

Udspænder Kloen, — husk den er ei fjern: —
— Hvad om den Byttet havde alt isigte?

Er ikke Slesvig da en Helligdom,

Et fælles Eie for det hele Norden,

Mod Germanismens Trængenind en Bom,

Men hvad naar denne Formuur tabt er vorden?

Naar Eiderstrømmen væder tydske Bredder,

Mens Nordisk Aand og Sprog fordrives der,

Naar Folket da i Tydskens Vold begræder

Sit Dannemark, sin tabte Moder kjær?

Naar Danmarks Klage bæver hid med Vinden

Og baner til vort Hjertes Dyb sin Vei

Mens Uveirsskyen truer fra det Fjerne:

Staa da med Blusels dunkle Glød paa Kinden

1, som var Magten givne og som ei

Greb Sværdet for om Nordens Ret at værne!

Skal Slesvig vorde for det danske Folk

Hvad Finland er for Sverrigs Sønner gjæve.

Et Land for hvilket Smærtens tause Tolk

De bittre Taarer tungt i Øiet bæve.

Skal Slesvig vies til germannisk Rov,

Skal Barnet rives voldsomt fra sin Moder

— Nei, Brødre, nei, der er en hellig Lov

I Sjælens Dyb, den heder: Red din Broder!
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Den heder: Hjælp, hvad længst Naturen bandt

Med skjønne faste Baand tæt til dit Hjerte,

\^ee, vee dig. svigter du i Farens Stund!

Din Saga læser Skulda strengt og grant.

Hun kræver Daad for hvad dit Indre nærte

Og ikke klingende Tirader kun. —

Skal Norge plette med en trolos Daad

Sin unge Friheds lyse Morgenrøde?

Siig, hvo indskjød i Folkets Bryst det Raad

At sidde roligt mens de Danske blode.

Var det de Mænd som Folket kaared ud.

At værne hist paa Thinge om dets Hæder?

Hvi fulgte 1 ei Ærens skjønne Bud,

Hvi kaldte I selv Skjændsel over eder?

Var Valget tvivlsomt naar det stod til jer

At følge Broderkjærlighedens Stemme.

Siig, horte I da ikke Folkets Raab?

Alt rykked Tydsken meer og mere nær

Og dog 1 kunde de Betræ-ngte glemme

Der satte end til os et freidigt Haab.

Siig, svenske Brødre, siig hvi dvæle I?

Hvi ile I ei over Sundets Vove?

1 have Dansken jo saa kjær som vi.

I elske Sjølund med de lyse Skove.

Siig, trænger Larmen ei til eders Sjæl

Naar I ved Øresund mod Danmark skue.

Er ikke Tydskens Seiersskrig en fæl

Hovmodig Haancn, I gad gjerne kue?

Henrik Ihacn : KflcrUdlc Kkrlfler I.
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Ha! er det sandt, hvad sagte hviskes om.

Mod Østen stirre I med Frygt tilbage,

Er Sveas Sønner da Barbarers Trælle?

Nei, nei, I frygte ingen fremmed Dom; —
Hvert Sagas Blad ifra de svundne Dage

Er skjønne Vidner som derom fortælle.

Og drager end en enkelt Skare did

Fra Sverrigs Kyster og fra Norges Fjelde,

Hvad nytter det? En sildig Eftertid

Vil for sin strænge Domstol Folket fælde.

Naar Muldet længe, længe har os dækt

Skal Efterkommerne med Skam bekjende

:

„Vi stamme fra en depraveret Slægt",

Og skynde sig vort Sagablad at vende.

Thi lever Folket da for Nutid kun?

Er Fortidsmindet ei en venlig Blomme

Hvormed vi smykke mangt af Nuets Brøst.

Snart vorder „ Nordisk Troskab" i vor Mund
Til bitter Spotten eller Floskler tomme

Og Efterslægten savner Mindets Trøst.

Skal Broderkjærligheden vorde Had?

Skal Broder rødme skamfuld over Broder?

Skal vi ei meer som fordum samles glad',

Ei meer i Eendragt nyde Fredens Goder?

Hvad Fremtidsdækket gjemmer, ligger end

I Dunkelhed, — men snart vil Sløret briste;

-

Hvad om da Troløsheden mod vor Ven,

Mod Danmark var som Folkedaad vor sidste!
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Ha, hvad skal ildne os i sidste Strid,

Hvor skulle vi vel Mod og Kræfter hente

Naar Folkets Hæder ligger i sin Grav?

O, vee os da at vi ei iled did, —
Hvor varme Broderhjerter for os brændte

Trods Norges Kulde, trods dets Fjeld og Hav I

Du. Oskar! var alt længe Nordens Haab,

Mod dig vi tillidsfulde Blikke sendte.

Vær ikke døv for tre Nationers Raab,

Som fra din Læbe Kongeordet vente!

Dit Løfte, Oskar! er en hellig Gjeld,

Ved dig kan Danmarks Redning endnu vindes,

— Led du os, bolde Drot! til Nordens Held.

Een Vei er kun hvorpaa det end kan findes.

Hvi kalder du ei Folkets Mænd til Raad.

Dig, Konge! følge de saasnart du kalder.

Thi Fortidsfunken gløder end i Nor!

End er det Tid, — end kan ved hurtig Daad

Det skjønne Danmark reddes før det falder

Med skuffet Tillid til et Kongeord!

Byd Folket vaagne, byd det følge dig

Forend dets Aand i Sløvhedslænker bindes.

Led det paa Ærens og paa Pligtens Vei

Før Alt er tabt for aldrig meer at vindes.

Da knæle taksomt for din Thrones Fod

To Broderfolk som du til Kampen vakte.

Og Nordens Hæder. Danmarks skaante Blod

Er Lønnen for den Hjælp du Dansken bragte.
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Da, Konge! spreder du i nyfødt Glands

En Oldtidshæder over Nordens Riger

Og Folket raaber jublende dit Navn;

Mens Brødre synke glad i Broderfavn

Og smykke Dobbeltkronen med en Krands

Af Kjærlighed og Tro som aldrig sviger.

Men skufPes Haabet, var det kun Bedrag, •

—

Skal Danmark lades uden Hjælp i Nøden,

Forraader Nor og Svea Nordens Sag,

Mens mangen Dansk for den fandt Heltedøden

;

Da hor en Normands Ord I Danske Mænd:

Lad ei uskyldig hele Folket lide,

Viid, mangen af os gjorded glad sin Lænd

Med Sværdet foråt kjempe ved jers Side.

Blandt Norges Fjelde bløder mangen Barm,

Saamanget Hjerte der for eder luer

Og aldrig, aldrig Broderflammen døer.

Kun Usselheden Hadets Frø udstroer

Og vækker Dumheds taabelige Harm,

Mens den med indbildt Fare Folket truer!

Endnu engang, — I Norges ædle Sønner,

I kjække Svenske Brødre! Vaagner dog!

Hør endnu Kampens Larm fra Danmark drønner.

Snart vendes Bladet om i Skjæbnens Bog.

Husk Slesvig var fra længstforsvundne Dage

Af Nordens Kjæmpeég en fager Green,

-— Snart staar maaskee af Danmark kun tilbage

Dets Hæder som en Fortids Bautasteen.
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Husk Efterverdnen domme vil vor Færd,

Lad os ei Hjertets hoie Bud forglemme,

Ei sprænge Nordens skjenne Broderbaand

;

Thi virker kjækt ved Ord, ved Skrift, ved Sværd,

Lyd Ærens, Pligtens og Fornuftens Stemme,

Ræk Broderfolket kjærlig Broderhaand!
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TIL NORGES SKJALDE.

Hvi sværme I, Skjalde! for Fortidens Fjerne,

For skrinlagte Old med de smuldrende Minder, -

Et Billed saa mat som den Lysning der rinder

I dæmrende Nat fra en skysløret Stjerne? —
— Er ikke den Gnist som I eie da kun

En Gave jer skjænket til Nytte for Folket,

Der kræver af Skjaldens begeistrede Mund

Sin Smærte, sin Lyst og sin Længsel fortolket.

I sang jo saatit om „de kneisende Fjelde",

Hvor Granskoven voxer og Jøklen har hjemme,

Men Syner og Drømme som storme med Vælde

I Brødrenes Hjerter, — dem kunde I glemme!

Hvi lytte I ei til den Brusning, som rigt

Fra Sjælene bæver før stille det vorder?

Hvi flette I Synerne ei til et Digt,

Hvi forme I Jonerne ei til Accorder?

O, fagre Gestalter i Nuet jo vinke, —
Fra Dalen, fra Fjeldet, fra Vinter og Sommer.

Ha, see I ei Skatten saa glimrende blinke,

— En Folkelivsdigtning med deilige Blommer!

De luftige Billeder kræve et Liv

I skildrende Kvæder, Tilværelsens Panter,

De savne kun Skjaldens beaandende: Bliv!

For herligt at klædes i Kvadets Gevandter!
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BALMINDER.
Et Livsfragment i Poesi og Prosa.

PROLOG:

Til Stella!

For din Fod jeg lægger ned

En Bouket af friske Blommer,

Skudte frem i sidste Sommer

Ifra Mindets Urtebeed;

Hi du finder

Der Kjærminder,

Centifoler

Og Fioler,

Ivi den rige Yppighed,

Som med Foraarssolen kommer.

— Stella! Blomsterne jeg gav

Er kun veemodsfulde Kvaster

Af en hleg, en hostlig Aster,

Skudt iveirct fra en Grav!

I.

Som en Troster gjennem Livet

Er os Mindets Engel givet;

Fra din Barndoms fagre Vaar

Gaaer han venlig ved din Side,
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Nynner Fortidssange blide,

Fletter skjønne

Eviggrønne

Mindekrandse i dit Haar.

Svinder Vaaren, har du dog

En Erindringsblomst tilbage, —
Ja hvert Blad i Livets Bog

Stander fuldt af Minder fage,

Og naar henad Tidens Strøm

Du engang dem gjennemblader

Staae Erindringernes Rader

Som Gestalter fra en Drøm,

Velbekjendte

Himmelsendte,

Retsom Vaarens vakkre Blommer,

Naar dit Hjertes Vinter kommer. —

Ja fra hvert dit Livs Moment

Dirrer blidt en Efterklang

Stundom kort og stundom længe

Gjennem Mindeharpens Strænge;

Dog blandt alle Fortidsdage,

Om du kalder dem tilbage,

Ingen Stund saa rig paa Minder,

Som et muntert Bal du finder!

Maaskee klinger det lidt sært.

Dertil og lidt upoetisk, —
For et Øre, fiint æsthetisk

Var det maaskee mere kjært

I en Balnats Sted at høre

Noget „ Skjønnere" og „ Større",

Retsom om den lyse Sal,
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Festligt smykket til et Bal.

Hvor en yndig Flok Koketter

Slynger Blikkets Brandraketter

Mens Musiken stemmer i,
—

Var foruden Poesi! — — —

Dog. det er ei slige Minder,

Som for Sjælens Blik oprinder,

Der er Alvor og deri. —
Ikke Munterhed allene

5^kjænker Ballets glade Scene

Alt dets skjønne Trylleri! —
Mens hvert Aasyn aander Giæde,

Mangenen i Feberhede,

Under Lidenskabers Strid

Tumler sig i Valsens vilde

H virvel for sin Kval at stille

Om end kun en stakket Tid;

Manget Bryst, - dog nei, jeg vil

Ikke længer koldt udmale

Dette Smærtens vilde Spil

1 de frydopfyldte Sale, - -

GjiM- blot selv en Valfart did

See dig om i Sceneriet,

Som er Terpsichore viet!

Hvilket Lyshav bolger frem

l'ra de lange Vinduesrækkcr

Med en Glands som Morket gja'kker

Hist paa Gaden under dem.

Der hvor mangen Uindbuden
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Lænet op imod Portalen,

Stirrer længselsfuldt mod Salen

Og dens Herlighed bag Ruden.

Ha, hvad Billed dog paa Livet,

—

Eet af begge er dig givet,

— Enten gaaer du som en Gjæst

Inviteert til Livets Fest,

Eller og, som en Tilskuer

Gjennemgyst af Nattens Vind,

Stirrer du fra Gaden ind

Mod de straalende Vinduer!

Men derinde hvilken Vrimmel!

Stjerner lig fra Vinterhimmel,

Eller klarest som Krystal

Funkle Kjærter uden Tal,

Medens i en broget Blanden

Grupper op og Grupper ned

Svævende med lette Fjed

Smile høfligt til hinanden.

See, hvor langt dit Blik end naaer,

Lutter skjønt har du for Øie;

Dog min Ven, — see ei for neie,

Thi med Blomsterpynt i Haar

Og i disse Dragter hvide

Selv en Mø paa treti Aar

Blier paa Ballet en Sylfide! —
Roser, Roser overalt! — -

—

Roser selv paa Kinden malt!

Hvide Arme,

Lilliebarme
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Med sit Alabasterskjær

Hist med Kniplingspragt forhøiet;

Her et rodligt Ditto er

Med Zirater skjult for Øiet -

See den Lille der histhenne

Vover knapt et Blik at sende

Mod den Sværm af unge Herrer,

Som |med| Chapauhas i Arm,

Holder hver sin Dame varm, —
Dog giv Tid. hun snarlig lærer,

^ Pigebarnet blev jo forst

Confirmeert i sidste Høst! — —

Ha hvad rigt og broget Liv

Dog den lyse Balsal rummerl

Liig et Syn fra Feberslummer

Naar dit Hjertes Drommeviv

1 din vilde Phantasie

Svæver ætherlet forbi.

O, saa vil jeg og derind,

Hvor de larme, hvor de bruse

Vildt og voldsomt som mit Sind,

Naar dets Smærtesstorme suse; -

- Ind i Trængslen foråt finde

Flygtig Glemsel eller — hende! —

2.

FN DAGBOGS SIDSTF. BI.ADi:.

Taabelige Drømmer! Hvad vil du her blandt disse larmen-

de Klynger? Fr det Skjæbnens ironi som har bragt dig til at

søgc dit Hjertes Ideal i en Balsal?
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Og vilde det virkelig glæde dig at finde det her? Vilde det

være dig kjært om dit Hjertes Ideal incarneredes i Balsalens

Idealer? —

Fornuftigt eller ufornuftigt, ligemeget; — jeg maa! Hvad for-

maaer Villie og Fornuft mod den indre, mægtige dræbende og

dog saliggjørende Længsel? —

Jeg maa"!

Husk disse Ord du Følesløse! der koldt fordømmer Liden-

skabernes Storme i Menneskesjælen, — husk dem og glem ei

at du i dem læser Retfærdiggjørelsen for saamangen Tilværelse,

forvildende og — tilintetgjørende! — — — — — — — —

Hvad bevæger sig i alle disse glade smilende Skikkelser? —
De ere komne hid med Forventning om Glæde og Tilfreds-

stillelse; — have de fundet hvad de søgte, eller gjengiver Bal-

lets Scene Ideen til Menneskelivets store Drama? —

— Og hvad er denne Idee? —

Ahne, haabe og skuffes! — — See i disse tre Ord er

Menneskets Liv fortalt! — — — — — — —

Hvad var det! — Et Blik mødte mig imellem Trængselen,

— et Blik, fremmed og dog saa vel bekjendt! — —

Nei, det er intet Bedrag, — jeg har seet hende, — jeg har

fundet mit Hjertes Ideal! — — Jeg tør ikke dvæle ved disse

Erindringer foråt de ikke som luftige Skyggebilleder skulle

flygte bort og forsvinde
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— — Jeg har slynget min Arm om hende, jeg har stirret ind

i de klare Øine; — ja det er hende, som jeg kjender fra mine

vaagne Drømme; — o, dersom blot ikke ogsaa dette er en

Drøm! — — — — — — — — — — — — —

Hvad er et Menneskelivs Kamp og Skuffelse mod en halv

Time som denne, o, herligt at gaa tilgrunde, at tilintet-

gjøres i et saadant Øieblik —

Skjæbne! Tag dette Overmaal af Lykke fra mig, — lad ikke

denne Stund vanhelliges ved at forlænges; — — jeg har fun-

det hende, — hvad vil jeg da mere? — — — —

Velgjørende Skjæbne! du har hort mig! — Mit Livs Treacts-

drama er spillet tilende; gjennem to lange Acter har jeg ahnet

og haabet, - nu er ogsaa tredie Act forbi; — herligt! hvil-

ken Idee, hvilken RoUebesætning! - — —

Og „Intriguen" i Stykket? Er den ikke den simpleste, den

forstaaeligste man kan onske sig? — —

En Herre nærmer sig; hun lægger sin Arm i hans, de

gaa. —

„Hvem er denne Herre"!

— „Det er hendes Forlovede; hun elsker ham med

Lidenskab" ! — — — — — — — — — — — —

Ballet er tilende. O, Ingen er lykkelig som jeg i dette

Øieblik; jeg er fortumlet af Salighed, — enhver Higen mua

være opfyldt; thi jeg haabcr Intet mere. Jeg vil hjem; jeg
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vil fuldføre det sidste Blad i min Dagbog med Erindringer fra

Ballet. — De ere mit Livs Morgenrøde! — — — Mit Livs

Morgenrøde paa min Dagbogs sidste Blad! — Forunderligt; —
— Man taler om en Evighed, — — skulde der følge en Evig-

hedsdag paa denne Morgenrøde? — — — — — — — —

Ja, jeg vil hjem, —• jeg vil endnu engang gjennemleve mit

Liv, min Kjærlighed, — og saa ud i den mørke Nat at

drømme og — — — — —
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MØLLERGUTTEN.

Hvor Fossen suser i Sommernat

Henover Elvebundens Stene,

Mens Taagen glider ad Elv og Krat,

Der sidder Mollergutten ene; —
Imellem Orelovet titter ind

En sneebleg Lysning udaf Maaneskin,

Spredende der

Venligt sit Skjær

Henover Nattens tause Scene.

Det er saa sildig en Thorsdagskvel,

Fra Fjeldet Hulderslotten klinger,

Og Fossegrimmen i Strømmens Væld

De gyldne Harpestrænge svinger, —
Og Mollergutten lytter til dens Spil,

Tys, hor! da bæver, som en Gjenlyd mild,

Hulderens Sang,

Fosharpcns Klang.

Let baaren hen paa Nattens Vinger.

Og det er Thorgjerd som lokker fram

Sin Feles underlige Kvæde,

For han har offret det sorte Lam
Til Fossegrimmen hist dernede.
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Og derfor har han ogsaa Spillet lært,

Og derfor lyder fra hans Bue sært

Skovtoppens Suus,

Fjeldbækkens Bruus

Med Hulderlok og Lurens Kvæde!

Men Livet tykkes ham koldt og mat

Og uden Gammen nu derhjemme,

Thi hvad han horte og saa inat

Det kan han aldrig mere glemme, —
Og derfor strømmer fra hans Strænge hvad

Hans Længsel sang for ham,— et sorgfuldt Kvad

— Tonernes Strøm

Tolke den Drom

Midtsomm.ernatten lod ham nemme! —
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DET ER FORBI!

Slukt er Haabetl Ja, for evigt slukket

I min Barm hvor nys det flammed' klart,

Trylleborgens Blomsterport er lukket, - -

Hulde Drøm! hvi flygted du saasnart?

Harpetoner gjennem Sjælen vifted,

Dybt i Aandens Tempel var Sabbat;

Ak, nu har jo Tonebølgen skiftet

Med et Dødssuk gjennem Hjertets Nat! —

Aandeborgen ligger i Ruiner

Steen ved Steen paa Hjertets golde Grund

Men naar ind dens Herskerinde triner

Reiser Hallen sig i Nattens Stund; —
Fra det Svundnes veemodsfulde Rige

Rækker hun mig blidt den fyldte Kalk

Og de blege Mindcskygger stige

Ætherlet fra deres Catafalk. — — — —

O, saa vil jeg dromme blidt og vanke

Gjennem Borgen i den tause Nat, -

Fromme Mindeblommer vil jeg sanke.

Gjemme dem, som Hjertets bedste Skat;

Kom da, kolde Nu! med al din Sniærte,

Læg dig vinterligt om Barmen kun,

Vaarligt staaer et Tempel i mit Hjerte.

Der har Mindct bygget sit Paulun!

4 - Mrnrik IbMn : F.flcrUdie •krifler
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LEDIGT LOGIS

Lille Pige! har du Lyst

I en trofast Barm at flytte?

See, jeg har et luunt og lyst

Kammer i mit Hjertes Hytte, —
Men jeg lever der saa trist

Og saa eensomt, — troer forvist,

At der inden Stuens Vægge

Findes Plads nok til os begge!

Vistnok titter indom Dør

En passant saa mangen liden

Pige, men Visiten gjør

Stuen tommere kun siden

;

Har hun neiet til Farvel,

Takket venligt for ikvel,

Er hun glemt og dog — Besoget

Har min Kjedsomhed forøget.

Nei, det gaaer ei længer an,

Det betragter jeg som givet!

Har du Lyst, flyt ind paastand.

Slut Contract med mig for Livet, —
Leien enes vi nok om.

Kom blot, lille Pige! kom, —
Lad dog Solen, før den daler,

See os som Contubernaler! —
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Stuen er vist ingen Sal

Hvor et Selskabs Klynger larme.

Den er simpel, sommersval.

Savner dog ei Vintervarme; —
Hist paa Væggen er kuns et

Billed, — det er mit Portræt,

Gaaer du med, en venlig liden

Engel maler jeg ved Siden.

Da skal Stuen pudses om, —
Der skal ryddes op derinde.

Da vil jeg ei trist og tom

Længer Hjertets Hybel finde;

Alt skal smile søndagsligt,

Livet glide som et Digt.

Frede skal jeg om din Lykke

Som mit Kammers bedste Smykke
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SKJALDEN I VALHAL.
(Ved Efterretningen om Oehlenschlagers

Død.)

Dødsharpen bæver!

Luttret sig hæver

Skjalden fra Jordrigets Dal,

Men paa sin høie

Himmelske Vandring

Gjæster han Asernes Sal.

Skrider da Skjalden

Høit over Bifrost

Ind udi Gudernes Borg,

Hilser ham Odin

Glad ifra Lidskjalf, —
Glæden dog blandes med Sorg;

Thi nu har Nordens

Hellige Guder

Mistet sin Talsmand paa Jord,

Nu er jo Baandet

Brustet, som knytted

Aser til Folket i Nord'

Sælsomt beklemte,

Alvorsfuldt stemte,

Glemmende Idavolds Lyst,



— 53 —

Sidde i lange,

Blinkende Rader

Valfaders Helte saa tyst.

Griber da Brage

Harpen med fage

Herlige Solvtoners Fald,

Hermod med Glæde

Fører til Sæde

Asernes mægtige Skjald.

Bænket tilborde

Tager tilorde

Skjalden med klingende Rost,

Hilser Alfader,

Frigga og Balder

Guders og Menneskers Trost.

Hoit udi Valhals

Hvælvede Haller

Trine Einheriers Hær, —
Splintrede Skjolde

Dækkc de Bolde.

Stærkodder kjender han der. —

Hilser da Helten

Skjalden den Hoie,

Spørger om Dana og Nor,

Sporger om Ingilds,

Olafs og Helgas

Elskede Fædrenejord. —

Håkon hiin Snilde

Nærmer sig stille

Barden, hvis Stemme saa stærk
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Tolked for Nordens

Lyttende Sønner

Vældigt hans Stordaad og Værk.

Aabnes da Borgens

Buede Porte,

Nærme sig hellige To;

Freia hiin Fagres

Lysende Lunde

Er deres fredede Bo.

Taksomt for Skjalden

Ynglingen knæler, —
Møen, vidunderlig skjøn,

Rækker sin høie

Herlige Digter

Evighedskrandsen til Lon.

Snarlig til Folkvang,

Kjærligheds Bolig,

Ile de Elskende hen ;
—

Freia dem vente, —
Skjalden dog kjendte

Hagbarth og Signe igjen!

Rækker da Urda

Skjalden sit Bæger

Fyldt med den kvægende Drik,

Værandi følger

Trofast sin Søster,

Takker med veemodsfuldt Blik.

Dunkel men deilig

Kommer da Skulda,

Peger mod Fremtidens Blaa:
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„SangerI dit Minde

Evigt skal leve.

Aldrig dit Kvad skal forgaa'

Snarlig du sidder

Salig blandt Aander

Hist i Forklarelsens Hjem.

Vexle da Nordens

Mægtige Slægter.

Aldrig du glemmes blandt dem!
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MAANESKINSSTEMNING.
(Leveret den 7de April).

Maanen skinner bleg og mat

I den tause Vinternat, —
Kunde den kun blidt og længe

Hjertets Nat igjennemtrænge!

Kunde den med Solverskjær

Lyse blidt og mildt som her,

Skjænke stille Fred i Sindet,

Lægge Glemsel over Mindet!

Maanel Tak! for denne Ro,

Som har nu i Sjælen hjemme!

Tak! for Øieblikkets Lindring!

O, men skulde Freden boe

V^arigt der, — da maa jeg glemme

Hjertets kjæreste Erindring!

—
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SVANEN.

Naar den taagede Host,

Og naar Vinterens Snee

Ligger fugtig og kold over Nord,

Paa den vaarlige Kyst

Under Palmernes Læ
Bygger Svanen sit Rede og bor.

Der er Friskhed og Liv

1 den rige Natur,

Intet Vinterskrud hyller den ind;

Bag det bolgende Siv,

Som bag skjærmende Muur,

Er der Ly for den viftende Vind.

Til et Bolster saa blodt

Breder Vandlillicn ud

Over Voven sin duftende Flor;

Der den slumrer saa sodt.

Der den venter det Bud,

Som med Vaaren den vinker mod Nord.

O. men tror du da ei

At dens higende Hu

1 en dyssende Drom fl«»i didhen?

Tror du ikke dens Vei

Over Skyerne nu

Gik med Lytifart moJ Ilii.ninict ii;icii'
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Da kom Vaardagens Sol,

Og da tog den Farvel

Med sit Vinterhjems vaarlige Dragt

For at hilse sit Fjeld

Under iisdækte Pol

I dets kolde, men hjemlige Pragt.

Mangen blomstrende Kyst

Fra sin svimlende Vei

Saae den vinke sig blidt med et Smiil

Der slog Bølgen saa tyst,

Men den ændsed den ei,

Fløi mod Norden saa let som en Piil.

Bag den blaalige Rand

Dukke Klipperne frem;

O, da stiger dens hjemlige Trang!

Paa den venlige Strand

Vil den hilse sit Hjem

Med en længselsfuldt tonende Sang.

Det er Dødssangen vel,

Men den kvæder dog glad,

Thi der ligger en veemodsfuld Lyst

I at hylle sin Sjæl

I et glødende Kvad

For at døe ved sit Moderlands Bryst!
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PAA AKERSHUUS.

Sommernatten har sit milde

Slor henover Jorden strækket.

Taagedunkle Stjerner spille

mat og sølverblegt bag Dækket.

Bolgen letter nu sit trange

Bryst med dump og dæmpet Stemme;

Hør det er dens Barndomssange.

Som den aldrig kan forglemme!

Slummerdysset hviler Staden

Roligt under Sovnens Kaabe.

Fjernt igjennem Kirkegaden

Høres Vægteren at raahe.

Gamle Akershuus seer roligt

Gjennem Taagen henad Søen,

Stundom nikker han fortroligt. -

Synes mig, -- mod Hovedøen.

Akershuus, den gamle Jette,

Staar der vist i stærke Drømme.

Maaskee glider han med lette

Aareslag paa Mindets Strømme.

Se. nu gjæste ham de svundne

Skikkelser fra fjerne Tider.

Ikke meer af Graven bundne

Gjennem Hallen let de glider.
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Bag de høie Salsvinduer

Dirrer der en blaalig Lysning,

Ja, jeg seer det grant og gruer,

Greben af en stille Gysning.

Se, hvo er hiin høie Ridder

Med den dunkle Glød i Øiet,

Han, som taus i Salen sidder

I sin Stol foroverbøiet?

Ja, forvist! Kong Christjern er det!

Mørk er Panden, Kinden gusten.

Haanden famler efter Sværdet,

Klingen er af Blodstænk rusten.

I Karnappet staar en Kvinde

Høi og fyrstelig at skue;

Ha, det rinder mig i Minde, —
Det er vist Knud Alfsens Frue!

Og der er vist mange Andre, —
Barske Helte, Kvinder milde.

Som igjennem Salen vandre

I det dybe Midnatsstille.

Se kun der, ah, nu forsvandt det;

Thi: „Løs af", det lød fra Vagten;

Akershuus med Aandsgevandtet

Staar paany i Hverdagsdragten.

Kuns naar Livet gjør en Pause

I sin vante, travle Færden,

Sværmer Aanden i sin tause,

I sin midnatsdunkle Verden! —
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NATUf^ENS STEMME.

Der vandred en Digter saa ensom i Skoven

Og lytted til Grantoppens Susen foroven.

Han satte sig ned mellem Blomsternes Klynge,

Da syntes ham. Bækken begyndte at synge.

Og dæmpet kvad Trosten bag lovrige Grene,

Kort sagt, musikalsk var den hele Scene.

Det smeltede Alt saa harmonisk tilsammen.

Da steg i hans Indre Begeistringsflammen.

Knapt kunde han holde Pegasen itomme.

Da hvisked en Stemme, det lod som i Drommel

Det lod som en dæmpet hendøende Klage.

Kn bævende Gjenklang fra halvglemte Dage!

Det lod som en Rost fra Naturens Indre,

(Og virkelig var det ei meer eller mindre!)

„Gaa", lod det, „du Menneskebarn som sidder

I Skoven og lytter til Fuglenes Kvidder!

Du vil kun belure din drommende Moder,

(Saa skriver du siden elegiske Oder!)

Gaa. siig dine Brødre, de taug, naar de vidste

Hvad Kval eders Moder derover maa friste!

Der gaaer jo et Sagn om en Moder, hvis Kvæde

L<»d hvergang hun vugged sin slumrende Spæde.
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Og siden saa lærte hun Barnet at lalle

De venlige Viser, først een, saa dem alle.

Den Lille sang end med sin barnlige Stemme

Da Moderen slumred i Gravhallens Gjemme.

Og hvergang han nynned det velkjendte Kvæde,

Da drømte hun saligt om Himmelens Glæde.

Dog, alt som han voxte, forglemte han Sangen,

Han kvad vel endnu, men forvandsket var Klangen.

Og hvergang han nynned det fremmede Kvæde,

Da hørtes hans Moder i Graven at græde.

Saa sad og Naturen ved Digterens Leie,

Og skjænked ham kjærligt hans dyreste Eie.

Hun sang for ham indtil han lærte at lalle

De venlige Viser, først een, saa dem alle.

Naar stundom han nynner det barnlige Kvæde,

Da smiler Naturen med moderlig Glæde.

Men slaaer han Accorder, som Verden ham lærte,

Da sukker hun dybt i unævnelig Smærte!
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GUTTEN I BLAABÆRMYREN

Dybt under Aasens Skraaning

Ligger en Blaabærmyr;

Eghornet har sig en Vaaning

Høiest i Liens Fyr.

Det seer saa satirisk deroppe

Paa Livet ved Fyrrens Fod,

Og smiler til Blomstens Knoppe,

Der dufte rundt om dens Rod.

Det leer med sin skjelmske Mine,

(Fornuftigt det er paa en Viis»;

En Smaagut gaar med sin Tine

1 Myren blandt Blaabærriis.

Der bugne de mørkeblaae Tuer,

De vinke ham Ijern og nær;

Med Fryd han omkring sig sku*r

Og plukker de modne Bær.

Da kommer en pyntelig Skytte,

^Ah!" tænker han. „hvilken Idyl!"

Saa glemmer ban Jagt og Bytte

Og standscr for (juttens Skyld.
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Det er vist en Jæger fra Byen,

Thi der er Poeternes Hjem, —
Han hæver sit Blik mod Skyen

Og ta'er saa sin Lommebog frem.

Nu er han begeistret i Aanden,

Nu skriver han immervæk!

Det Arbeid gaar rask fra Haanden;

Han maler med bløde Træk:

„Blandt Myrens bugnende Tuer

En smilende Smaadreng staar,

Hans Kinder af Sundhed luer.

Ombølget af gyldne Haar."

„Han nikker til Liens Linnéer,

Ømt hilse de ham igjen,

(I Granens dunkle Alleer

Hver Blomst er hans gode Ven.)"

,.Glad er han som Skovens Sanger,

Der flagrer fra Gren til Gren;

Paa Blomster hans Sti er svanger,

Han plukker dem Een for Hen!"

Sit Abespil Eghornet driver

Og smiler saa smaat derved;

Det seer nok hvad Digteren skriver,

Men Skjelmen veed bedre Besked.

Den veed nok at Guttens Tanker

Ei fængsles af Blomstens Glød,

Den seer nok, at Bær han sanker.

Men tvungen dertil af Nød.
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Den saa ham i Morgenstunden

At soge saa tit herhen

;

Men aldrig han blaa om Munden

Gik bort ifra Myren igien.

Den veed, at hvad her han hoster

Det bær" han til Byen ned,

Og bringer sin syge Søster

En Kringle at kvæge sig ved!

Henr.k Ihsen: KflcrUtlic .er I.
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TAAREN.

Foruden Taare Livet blev,

Selv midt i al dets Vandighed,

Os sikkert altfor tørt;

Det Saar, et bittert Minde rev,

Bli'er lægt af Taarens Dug berørt.

Og i dens klare Diamant

Saamangen Sorgbetynget fandt

Sit Hjertes tabte Fred.

Jeg mindes endnu nok saa grant,

Hvor stride mine Taarer randt.

Da jeg som liden Dreng

Blev fulgt i Skolen første Gang;

Forvist det var den samme Sang

Jeg kvad, naar jeg som Barn blev lagt

Fortidligt i min Seng.

Paa Gaden tumler sig en Flok

Af Skoledrenge lystigt nok, —
Paa Kjælken gaar det glat;

Jeg har mig tæt ved Ruden sat,

Og seer paa dem med sorgfuld Hu.

Da rinder Taaren heed;

Thi det er Kvæld ved Juletid

Med Maaneskin og Snee saa hvid.

Men ak! — min Støvle er itu.

Jeg kan ei være med!
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Saa har jeg siden mangen Gang,

Af Hjertets Fylde grædt;

Jeg stillet har dets dybe Trang

Og atter følt mig let;

Dog. førend Aanden ret blev vakt

Var Smerte kun i Taaren lagt,

Jeg fatted ikke, hvilken Magt

I Taareperlen laa.

Da læste jeg for tørste Gang

En Digters høie Kvad,

I Taarens stille, varme Bad

Jeg luttrede mit Indres Trang

Og lindred den deri.

Da følte jeg den Undermagt,

Som i det Skjønne dybt er lagt.

Da fatted jeg for første Gang
Fn Taares Poesiel
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EN LØVERDAGSAFTEN
I HARDANGER.

Det er en Løerdagsaften luun og lind

Med dæmpet Bjeldeklang og lange Skygger,

Med blaaligt Taageslør om Aasens Tind

Hvor Gjøg og Maaltrost komfortabelt bygger,

Imedens Skjæren ufortrødent tygger

Sin gamle Vise med fornøiet Sind,

Og hvor et Eghorn i sin travle Færden

Gjør Bukkespring og leer ad hele Verden.

Det er det vakkre smilende Hardanger,

Som ligger der i al sin Herlighed,

Hvor Fjorden i sin Sølverkaabe pranger!

Snart vugger den sig ved den dunkle Bred,

Snart koketterende den dølges ved

De trinde Øer og de grønne Tanger,

Retsom et Pigebarn paa Tiaarsdagen,

Naar hun begynder at faae Greb paa Sagen.

Dernede skimte vi en Bondegaard,

Et Fiskegarn er ophængt langs med Væggen,

Paa Gavlen sidder Puus, dens Øie naar

Begjærligt Skjæreredet hist i Hæggen,

Dog, troligt paa sin Post den Gamle staar

Skjønt i Befippelse og høist forlegen,

Thi just idag har sine Smaa den jaget

For første Gang fra Reden hen paa Tåget.
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Paa Tunet er der Liv og Lystighed,

Der klinger Felen under Skjemt og Latter;

Ved smekkre Midje Dandseren omfatter

Den vakre Pige med de lette Fjed,

Han slipper hende, svinger hende atter

Og skrider derpaa gravitetisk ned,

Saa op igjen, — nu gjor han Hallingkastet,

Aul det gik galt! - Han har sig vist forhastet!

Og hvilken broget Wimmel er ei her!

Det er en Balsalscene i det Mindre;

Her seer man Kinder jo i Rosenkjær

Og Pigeøine. som forsvarlig tindre.

Her gives Haandtryk, som kan Elskov lindre,

Hvis ikke altfor fordringsfuld den er,

Ja, Kabinetter, hvor der vexles Blikke

Og meget Mere - savnes heller ikke!

Thi Skoven hvælver sig saa taus og tæt,

Paa Mosset er det jo saa blodt at hvile;

Did soges naar man er af Dandsen træt.

De Gamle see det, og poliskt de smile;

Men deres Spas og Skjemtens skarpe Pile

Naae ikke gjennem Lovets gronne Net.

Derude oPFres generelt til Glæden.

Herinde specielt til Kjærligheden.

Nu tier Felen og i tætte Klynger

Man sidder sammen i det friske Græs.

Hor! Det er Omgangsskrædderen som synger!

Han er en Mand nær under de Halvtreds,
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Hans Smiil er venligt og hans Blik tilfreds, —
Dog siges, at en lønlig Sorg ham tynger;

Men Faa kun veed om det er Døgnets Plage,

Hvad heller Minder fra de gamle Dage.

I Bygden vandrer han fra Gaard til Gaard

Med Persejern i Haand og Sax i Lommen,

Og hvor han kommer, er han høist velkommen;

Thi strax paa Glid han Lystigheden faar,

Dog først maa skjænkes ham en Velkomsttaar,

Da staar han som en Skjald fra Hedendommen

Og mæler dunkle Frasagn, blandet sammen

Med Bygdens Nyt og alskens Spog og Gammen.

For Sognets Karle er han tit til Latter,

Af dem han døier mangen bitter Spot;

Men dertil smiler han godmodigt blot.

Og hvor han slåp begynder han da atter.

Han synger vakkert og fortæller godt.

Dog stundom Meningen man ikke fatter;

Thi hans Fortælling er et Hav, hvis Bølger

I dunkle Grund en Gaadeverden dølger.

Saa sidder han paa Tunet ret fornøiet,

De vakre Gjenter flokke sig om ham

;

Han seer dem blidt og venligt ind i Øiet,

Men Skolemesteren, hvis lærde Kram

Man alt har glemt, for det var halvt fordoiet,

Sig nærmer Spillemanden lumsk og gram.

Han hvisker: „Stop dog Munden paa ham, Thore!

At og vi Andre komme kan tilorde!"
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Da reiser Spillemanden sig i Hast,

Imedens Blodet til hans Kinder stiger.

Det Smiil er haanligt og det Blik er hvast,

Hvormed han skotter til de tause Piger, —
Han sender Skrædderen et Øiekast

Af skinsyg Harme fuldt, idet han siger:

„Vogt ier for Skrædderen og for hans Kvæde,

Det har han hort fra Elvens Bund hernede!"

Da tier Sangen og den muntre Leg, —
Fra Pigens friske Læbe svinder Smilet,

Og Thore Spillemand, som overilet

Henkasted Ordet, staar der taus og bleg;

Thi rank staar Skrædderen som Skovens Eg,

(Endskjønt hans Holdning nys var høistfortvivlet;)

Hans Bringe svulmer og hans Øie brænder.

Mod Panden knuger han de kolde Hænder.

., Det har jeg hort fra Elvens Bund dernede!"

Saa hvisker han med neppe horlig Røst,

Imedens Haaret flagrer vildt og lost,

Og Kinden blusser hoit i Feberhede.

„0 ja! Nu mindes jeg det dybe Kvæde,

Hvis dumpe Gjenklang længst har fyldt mit Bryst!'

— Da lytte Alle veemodsfuldt tilsinde;

Hans Ord henvifte svagt som Vaarens Vinde:

..1 gamle Tider sad jeg

Bag dunkle Orekrat,

Naar Maanen skinncd gjcnncm

Den svale Sommernat.
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Jeg sad saa tyst og grunded

Og hørte Nøkkens Kvad

;

Men Alt hvad han end spilled

Mig spilled han ei glad.

Thi hist bag Skoven leved

En underdeilig Mø,

Saa dybt og blaat var Øiet,

Som Fjeldets stille Sø.

Til hende stod min Tanke

I Sommernattens Stund,

Og derfor sad jeg eensom

Og saa i Elvens Grund.

Og derfor sad jeg sorgfuld

Og hørte Nøkkens Sang,

Heel stærkt mit Hjerte banked

Ved Strengens fulde Klang.

Det sagdes mig i Bygden:

Der er en sælsom Magt

I Nøkkens dunkle Sange

Og i hans Strenge lagt.

Og den der Sangen kjender,

Han fængsler Pigens Sind

;

Thi vilde jeg mig spille

I hendes Hjerte ind.

Jeg måned ham af Dybet,

Han spilled paa mit Bud;

Men da jeg havde lært det,

Var hun en Andens Brud.
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I underlige Drømme
Mig selv jeg spilled ind,

Og Nøkkens dybe Sange

Kom aldrig af mit Sind!"

Saa talte han; nu doer Stemmen hen.

Og atter staaer han der med blege Kinder,

Han hvisker med de vemodsfulde Minder.

Som efter lang Tid gjæste ham igjen,

Mens Thore Spillemand, hans Ungdomsven

Med Skolemesteren i Hast forsvinder;

De Andre sidde tyst og tænke efter

De gamle Eventyr om Sangens Kræfter.

Ned skinner Maanen gjennem Skovens Grene.

Paa Tunet kaster den sit blege Skjær,

En dæmpet Susen hvisker fjern og nær

Henover Nattens halvt tilslørte Scene;

En rask Ledsager vælger sig enhver

Af Pigerne, der ei tor gaa alene;

Ect Par mod Vester gaaer og Eet mod Øster,

Saa godt som mueligt man hinandcn trøster.

Bort gaaer og Skræddercn, og aldrig sang

Han sine underlige Sange siden,

Han vandrer Aar for Aar sin vante Gang;

Som Alt i Verden ældes han med Tiden,

Men mangen Unggut kan fra han var liden

Af Visen nynne et Slags Etterklang,

Og altid nævncs som en dygtig Sanger

Den gamle Omgangsskrædder i Hardanger!
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EDDERFUGLEN.

Edderfuglen i Norden boer,

Den fostredes op ved den sorte Fjord,

Den plukker af Brystet de bløde Duun

Og bygger en Rede saa varm og luun.

Der vil den ruge sin Yngel ud

Mens Stranden smiler i Sommerskrud,

Men Kystens Fisker er grum i Sind,

Han lister sig tyst under Skjæret ind.

Forvist er han Fuglen en kostbar Gjæst;

Han plyndrer dens Rede til sidste Rest,

Før han forlader det nøgne Skjær,

Han bringer til Snekken den sidste Fjær.

Men Edderfuglen har i sin Barm

En Kjærlighedsfunke mild og varm.

Den plukker af Brystet de bløde Duun

Og bygger sig atter en Rede luun.

Og plyndres og denne, saa bygger den do^

Sin Rede paany i en lønlig Krog,

Den plukker af Brystet den sidste Fjær, —
Den veed ei, at Fiskeren alt er nær.
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Dog hvis han røver dens sidste Skat,

Da føler sig Fuglen af Haabet forladt,

Da eier den kun et blødende Bryst.

Da sygner den hen paa den ode Kyst. —

Saa rig er ikke Menneskets Barm!

Det bygger sig og en Rede varm,

Det dækker den til og smykker dens Bund

Med Blomster fra Sjælens inderste Grund.

Men røves kun eengang dets lonlige Skat,

Saa hylles dets Sjæl i en evig Nat,

Da sygner dets Kraft og dets freidige Lyst,

Da eier det kun et blødende Bryst.
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NORMA
ELLER

EN POLITIKERS KJÆRLIGHED,
MUSIK-TRAGEDIE I TRE AKTER.

FORTALE.

Forleden Dag befandt jeg mig paa Storthingsgalleriet; den Sag,

der diskutteredes, var af samme Natur som de fleste, og jeg

kan derfor ikke længere erindre, hvorom den dreiede sig. Da

Schydtz tilfældigviis talede og jeg saaledes ikke havde Noget at

fæste min Opmærksomhed til, lod jeg Pfiantasien frit Spillerum,

og overgav mig til denne behagelige Svævenom halvt paa Virke-

lighedens, halvt paa Uvirkelighedens Gebet, hvortil vi i ledige

Timer saa gjerne overlade os, naar Sjælen enten føler sig trættet

eller den Yderverden, der omgiver os, fremkalder det tilbørlige

søvndyssende Indtryk. Jeg tænkte som saa: I disse 106 Hoveder

dels med, dels uden Parykker findes Kvintessentsen af al den

Fortrinlighed, af al den aandelige Begavelse, som gamle Norge

har at opvise ligefra Nordkap til Lindesnæs, ligefra Svinesund

til Stavanger (hvorfra Natvig jo er valgt). Her findes Geniali-

teten, Veltalenheden, Patriotismen, Liberaliteten sammendynget i

kompakte Masser. Og af alle disse fortrinlige Egenskaber have

selv de sjeldneste Forekomstformer deres Repræsentanter, saa-

ledes repræsenteres f. Ex. en vis Nuance af Genialiteten ved

Skjerkholdt, en vis dito af Veltalenheden ved Parneman, o. s. v.,

o. s. v. Den lyriske Begavelse finder naturligviis sit Udtryk
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gjennem Natvig, der saaledes paa en vis Maade danner Formid-

lingsledet mellem Poesien og Politiken.

I denne Retning fortsatte jeg mine Betragtninger i nogle Timer,

indtil Schydtz blev færdig og min uforstyrrede Tankeflugt saa-

ledes afbrødes.

Om Aftenen saa jeg ..Norma", og pludselig gik der et Lys

op for mig: „Storthinget er en dramatisk begavet Korporation!"

Jeg vil ikke soge at gjøre hverken mig selv eller Læseren Rede

for den Slutningsrække. der ledede mig til dette Resultat, thi

hvo kjender vel ikke Jonernes Magt, hvo veed vel ikke, at det

er Musiken givet med Alexandersværdet at overhugge Tanke-

traadens gordiske Knuder, med Lynfart at skyde os fremad paa

den logiske Spiralvandring og stille os paa et Punkt, som vi

mindst havde ventet? Men jo nøiere jeg betragtede Sagen, desto

klarere og mere indlysende blev den mig. Holmboe er den

agtværdige Fader i Skuespillet, Motzfeldt, Lange og Harris den

gamle vrantne Onkel, som har taht Følelsen for Livets Poesi,

men som dog er god at have i Baghaanden, hvormeget hans

prosaiske Verdensviisdom end optræder Hentlig mod de unge

Elskendes phantastiske Planer og Luftkasteller. Oppositionen

overhovedet er Koketten, som enhver ung Fusentast gjerne courer

for men som han dog sædvanligviis til Slutning betænker sig paa

at tåge til Kone (især da hendes Mcdbcilerinde gjerne bringer

ham en klækkeligere Medgift). Stabell er naturligviis Intrigue-

stykkets Helt, han er en af disse ægte dramatiske Charakterer,

som Heiberg omtaler, „som man mere maa gjætte sig til end

anskue og som omsider ved Stykkets Slutning standse der, hv(tr

man af Begyndelsen at d(»mme mindst skulde vente det".

Hisse Betragtninger var det, som heva'gcde mig til at arrangere

Operaen „Norma eller en Politikers Kjærlighed", hvis Text

medfølger aftrykt. og som jeg herved tilbyder Thinget til Op-

fi»relsc ved en eller anden festlig Leilighed. Musiken maa det

selv sørge for, og da det jo eier Virtuoser paa alle mulige Instru-
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menter ligefra Trompet til Tromme og Basun, saa vil dette for-

haabentlig ikke falde vanskeligt. Rigtignok veed jeg, at Thinget

,.indtil videre" har fuldt op at bestille, men det var jo dog ikke

umuligt, at hans Majestæt kunde befrygte farlige Følger af disse

overvættes Anstrængelser, især i Hundedagene, og dersom altsaa

Thinget en skjøn Dag skulde blive bevilget Ferie „indtil videre",

saa vilde det være godt, om det havde en nyttig og behagelig

Tidsfordriv at divertere sig med.

PERSONERNE:

NORiMA

ADALGISA, hendes gode

Veninde

SEVERUS, begge Damers

Elsker

(udføres af) Opposjtionen.

— Regjeringspartiet.

ARioviST, Normas Fader,

en gammel Druide

I NB. Druiderne vare hedenske

Hunde, der ligesom Uglerne og

Flaggermusene helst dreve deres

Spil i mørke Skove, hvor Op-
lysningen (fra Sol og Maane)
vanskelig kunde trænge ind).

NORMAS Og SEVER'S tO

svindsottige Sønner

Chor af Druider

Do. af Drjidinder

en «Liberal" (eller i AUngel

deraf: Hr. Stabell).

Hr. Ueland.

Addressen af 1848.

Do. af 1851.

Fornuftige Oppositionsmænd

samt Skjerkholdt.

de Stumme i Thinget.
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FØRSTE AKT.

En nk Skov med filborli(;t Halvnunke, i Bag(;ri'nden .norske Klipper"; Blaaveis og Friheds-

kokarder blomstre i Oanernes L\ . Midt paa Scenen en hellig Afgudssteen,

hvori ^Frihedsværket" er indfattet i Glas og Ramme.

FØRSTE SCENE.

ARIOVIST. DRUIDER og DRUIDINDF.R komme med Trompeterne i Spidsen.

ARIOVIST. Her staae vi paa Frihedens frieste Jord,

I det gamle, ja, i det ældgamle Norl

(afsidcsi Ja, for Norge er Dod og Pine et ældgammelt Land.

CHOR AF DRUIDER OG DRUIDINDER. Ja, ja, ja, ja!

Ja. ja. ja. ja!

ALLE. Ja i det gamle, det ældgamle Nor!

ARIOVIST. Saa stærk som Egens kneisende Stamme

Siaar ^Frihedsværket" i Glas og Ramme! -

Det staar der saa fast i Stenen indfattet.

(Desværrc det bliver ei tilfulde skattet) -

CHOR AF DRUIDER. Desværre det blier ei tilfulde skattet!

Desværre, desværre. desværre. desværre!!!

ARIOVIST. Men vi maae vaage. og vi maae hede.

Og om vor Helligdom maae vi frede;

For raa Barbarer vil rive den ned.

Vil Hytte den hen paa et andet Sted.

Hvor Solen skinner den hele Dag,

(Og Maanen til visse Tider om Natten)

Og derfor er det en afgjort Sag

At vi maae værne om Frihedsskatten!

Ja. Noget maa gjwres, den Sag er klar!

DRUIDF.RNE. Ja Noget maa gj(»res, men hvad. o svar!

ARIOVIST. Ja. seer I. Rurn' her just det gjælder.

At handle ret efter Alles Sind!

Jeg lagde den helst i et dirkfrit Skrin
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Under Laas og Slaa i en sikker Kjælder

Saa kan man den finde, naar Verden forgaar,

Saa fersk og ny som den var igaar,

Thi Norges Fjelde, (det veed I alle),

Vil staae, naar liele Verden mon falde,

Men kom, lad os gaae en Smule til Siden,

At hvile os ud, samle Kræfter til Striden;

(afsides) Det var desuden mit Princip alt fra jeg var liden,

At holde mig en Hestelængde bagud for Tiden.* (de gaae.)

ANDEN SCENE.

SEVERUS kommer ind i morgenhladsk deklamatorisk Bevægelse.

SEVERUS. O skyggende Skov, du i dit Skjød

Gjemmer vor Helligdom, Frihedsværket! —
(seer sig om.) For Fanden, de ere jo alt borte; saa kunde jeg have

sparet det hele Vrøvl.

Tys, forsigtig maa man være,

Det er min gamle gyldne Lære,

O, vee, hvis Norma mig her skulde finde,

Hvem veed hvad hun vel kunde faae i Sinde!

Hun er en høist irritabel Kvinde,

Og skjønt hun tit nok er vant til sligt.

Hun holder dog strængt paa Moral og Pligt,

Og derfor maa jeg, som nylig sagt,

Politico modo tae mig i Agt,

Ofre tilbørligt paa hendes Alter,

Røge med Virak i Bladets Spalter.

Men hvem kommer der i den dunkle Skov?

* Man vil bemærke at de Vers, der fremsiges afsides, ere anderledes

hyggede, end de, der maq høres af Alle og Enhver; dette er ingenlunde

nogen Skjødesløshed, men med Forsæt iagttaget, da vel underrettede Per-

soner ville vide, at vore politiske Skuespillere endog til Dagligbrug betjene

sig af et særegent Versemaal, naar de tale afsides.
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Adalgisa er det. mit Hjerte banker,

Knapt raader jeg meer over mine Tanker,

For lonlige Længsler er jeg et Rov!

TREDIE SCENE.

SEVERUS, ADALGISA.

ADALGISA. 'Resitativ) Eftersom du, S. T. o Severus!

Har her mig i Lunden et Stævne sat,

Saa skulde jeg herved ikke undlade

Tjenstligst at melde min Ankomst for digl

SEVERUS. O. sode Stemme, o trvllende Ord! —
Saa hor da hvad i mit Hjerte hoer!

(vil knæie, men fceiarnkcr sig). Dog nci, untcr uns gesagt, vccd du vir-

kelig ikke. hvad jeg har paa Hjerte?

ADALGISA. Som en ærbar og sædelig Mo
Holder jeg strængt paa Form og Dekorum.

Hjertet er ikke det rette Forum

Hos mig

SEVERUS. O vee mig. da maa ieg do!

Laer du ei Naade gaae for Rct.

Da staar jeg der sandelig nok saa net.

Jeg veed jo, at mine Synder er mange,

(Thi Bladets Spalter er saare lange);

Men den, som staar paa Omvendelsens Vei,

Ham vced jeg vist du forstoder ei!

ADALGISA. Og hvor kan jeg vel paa din Ærlighed tro,

Naar saadan paa engang du courer for To!

SEVERUS. Ha. Norma du mener, o tro ikke sligt!

ADALGISA. Hun har jo dog været din Ungdoms Flamme.

SFLVERUS. Det var hun, det maa jeg bekjende med Skamme,

Nu er det forbi, det var kun et Digt,

Det var kun en fivgtig. poetisk Dri>m,

En bristende Boble paa Livets Stroni.

•i Henrik Ihicn : EftrrlaJte tkrlfter I.
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Ja, jeg vil dig min Forvildelse male, —
Reent ud af Skjægget maa her jeg tale:

Jeg hørte engang til de Radikale,

(Som gaae under Navn af de Liberale),

Som tale haanligt om gyldne Sale,

Som skrue sig op med „ Klipper" og „Dale"

Som fast germanisk forstaae at prale

Med Norden, som vaagnede af sin Dvale,

Og jubler omkap med Vaarens Svale

Paa Frihedsdagen, — kort, til de Gale!

Men nu er jeg kjed af længer at ride

Min gamle Kjæphest; for det Solide

Jeg sværmer grundig; — — du mig forstaar!

ADALGISA (overvældet). Kom til mit Bryst, du gjenfundne Faar!

(Rorende Omfavnelse; Tæppet gaar for Velanstændighedens Skyld ned.)

ANDEN AKT.
(Et Lonkaninier, hvor man kan snakke sammen i al (lemytlis^hed.)

FØRSTE SCENE.

NORMA kommer med sine TO BØRN.

NORMA. De skjælve, de vakle, de arme Smaa,

Paa egne Been kan de neppe staae;

Det er dog en sørgelig Ting at være

Moder med en saa liden Ære.

De haste jo alt fra Fødselen af

Med Syvmiilsstøvler mod deres Grav;

Severus er Skyld i den hele Sag,

(Han kunde jo have faret i Mag),

Sikkerlig havde jeg da været Moder

Til tvende sunde og stærke Poder.
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ANDEN SCENE.

DE FORRIGE. ADAI.GISA.

ADALGISA (af-iides I Dcf er hun; nu kan jeg tilgavns dog plage

Den arme Taabe; hvor vil hun ei klage,

Gebærde sig, tænker jeg, næsten som gal,

Naar op jeg træder som hendes Rival?

(hoit) Ei er det dig, min bedste Veninde!

Hvor herligt, at her jeg skulde dig finde.

Og dine Smaa, de leve endnul

NORMA. De leve; ja vist, men det Liv er en Gru!

ADALGISA. Ja det er hoist beklageligt. Kjære,

Men hvor kan det anderledes vel være,

Severus spiller et fiffigt Spil.

Han er dig utro, om saa du \il,

Og kun hvor Troskab og Kjærlighed boer.

Der voxcr Afkommen stærk og stor.

NORMA. Hvad, utro? O nei kom ikke med Sligt,

Det er kun Opspind, det er kun Digt;

Han veed jo dog hvad der er hans Pligt

Det har han ofte i Bladet sagt. (bemnkcr si^.)

Men Kt har dog min Mistænksomhed vakt.

Han sniger sig om i Lunden herinde.

Hvem veed hvad han egentlig har i Sinde.

TREDJE SCENE.

nv lORRUiE. SEVERUS (kommer udcn ol K-mæikc Norm»».

SEVERUS (omfavner AdiiRiM.t Eiskede ! du paa disse Steder!

NORMA. Forræder! Forræder!

SEVI'RUS (r..rhii.ffci > Ih, Gud bevares, Madam! er De her!

NORMA. Forræder! Forræder!

SEVERUS. Tys, vær dog stille, jeg beder, jeg beder!

NORMA. For
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SEVERUS (hidsig.) Nei, vil du nu bare holde Mund, det gaar

saagu ikke an for dannede Mænd at lytte til ufornuftige Kvinders

Skrig over Ting, som de ikke forstaae. (hvisker ud tii en Maskinkari) Aa,

lad Tæppet gaae ned, dette er jo en skandaløs Scene.

ITæppet siger: „Det har De saagu Ret i", hvorpaa det gaar hurtigt ned.)

TREDIE AKT.
(Samme Skov som i første Akt.)

FØRSTE SCENE.

Det er allerede langt paa Dagen, men de fleste af Druiderne, der, som bekjendt, altid holde sig

et Stykke bagud for Tiden, ligge endnu under Træerne i dyb Søvn; Nogle er dog vaagnede, da

Allarnitrommer og vilde Hyl hores bag Scenen ligesom i „Huldrens Hjem".

EN VAAGEN DRUIDE. Hvad er det for Larm, hvad er det

for Skrig.

EN ANDEN. Det er sikkert Signal til en blodig Krig,

Hør kun det vilde forbitrede Skraal,

Du veed jo, at Norma vil gjøre Kaal

Paa Severus, — det hørte jeg selv hun svor.

FØRSTE. Nu ja, den Skade er ikke saa stor.

Han er jo i Grunden ei nogen af Vore,

Jeg troer knapt jeg ofFrede ham en Taare,

Selv om han livløs laa paa sin Baare!

ANDEN SCENE.

DE FORRIGE. NORMA (kommer iiid i Berserkergang, som om Nogen havde foreslaaet at

forbedre Grundloven.)

NORMA. Vaagn dog, Druider! o kom, o kom!

Alle som Een, — her holder jeg Dom.

(Druiderne fare op i stor Forskrækkelse.)
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EN SØVNDRUKKEN DRUIDE (forbin-et.i Gaa ad Regjeringen

till Hvad er det for Spektakel!

EN ANDEN (forskrækket.) Har Høvdingen opløst de Vises Raad?

EN TREDIE (kUKendc.) Mine tre Dalere om Dagen! Farvel,

Farvel, du skjønne Tidl

NORMA. Kom dog til Eder selv, jeg beder!

Det gjælder Severus, den frække Forræder!

TREDIE SCENE.

(SEVERUS fores frem, indviklet i sin egen Snare.)

NORMA. Der er han, nu skal vor Standret sættes,

Bekjend dine Synder —
SEVERUS (afsides.) Ah, hvor jeg lettes —

Listen er noget droi i Længden,

Saa vinder jeg Tid, maaskee kan jeg reddes.

(Hoit.) Nu vel, jeg bekjender da først, at Mængden

Var engang den Guldkalv jeg ofrede til.

Det var kun et fiffigt beregnet Spil.

NORMA. Ha, da skal du døe

( Hever Dolken med oppositionelt Raseri, men studer naturlig\'iis ikke til. Adalgisa knnimer i

det Simme i en Engels Skikkel.se og Forvandler ham til en Halvgud, eller, som man nutildags

udtrykkcr sij;, til en Minister.)

DFUJIDERNE (forhioiTede.) Hva hvad behager ærbødigste

Tjener! (hukkc dybt.)

SEVERUS (med imponerende Holdning.) Da uf VOr vise Lvkurg det

sagt er:

„Der hersker den skjønneste Enighed

Imellem Statens forskjellige Magter,"

Saa haaber jeg, jeg kan gaue bort i Fred!
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NORMA (torekommende.) Ih, ja Gud bevare's, hvor kan Deres

Velbaarenhed troe andet — — (Severus gaar.)

(Tæppet falder.)

ARIOVIST bliver staaende i en grublende Stilling, (afsides.) Det Var da Fanden

til Historie; hvem veed om ikke ogsaa jeg — — — nu ja,

kommer Tid, kommer Raad! — — —

Ende.
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FOR DANMARK.
Der gjennemhæved Tiden

Et dystert Alvorsord.

Et klangfuldt Nyn af Striden

Hentoned over Nor;

Hver slummerdysset Evne

Fik Spirekraft og Mod,

Det gjaldt et Vigridstævne

Ved Dannevirkes Pod.

Og gamle Dannevirke

Holdt Stand i Stridens Stund,

Norrona-Aandcns Kirke

Staaer nu paa muret Grund

Med høitidslulde Haller

Og dristigt Tempelhvælv;

Med Norden forst den falder,

Thi den er Norden selv.

Ja, derfor vil vi værne

Med stærk og kjærlig Haand

Om Nordens hedste Kjærne.

Treenighedens Aand:

Den savned længst sin Næring.

Den savned Rogt og Ly,

Men skjod i Stridens Gjæring

Sit Hjerteblod paany.



Og har end Gefjon pløiet

En Fure dyb og bred,

Den er dog sammenføiet

Ved Brodereenighed; —
Thi hilse vi jer kjærligt

Med Brodersindelag, —
Hil Dannevang, som ærligt

Har stridt for Nordens Sag!
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PAA LADEGAARDSØEN
den 10de Juni.

Der gaaer en Luftning med dæmpet Klang

Igjennem Granen herinde,

Det er en dyb, en vemodig Trang,

Som hviler Skoven paa Sinde;

Sin Længsel vil den hviske om
Og sine bedste Minder.

Og Røsten, som fra Hjertet kom.

Forvist sin Gjenklang finder.

Der raaded' engang en Dronning prud

1 disse hviskende Skove,

Da vandred Fruer i Solvmorsskrud

Ved Fjordens blinkende Vove,

Den Sanger kvad om F.lskovs Ild

Til Harpens gyldne Strænge,

Mens hovisk Skjemt og Ridderspil

Klang over Blomsterenge.

Dog, Tiden vexled, i Slummer laa

De gamle hellige Lunde,

De saa det freidige Liv at gaa

I Stridens Hvirvcl tilgrunde;
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Men evig er Naturens Aand,

Den drømmer, slummerdysset,

Paa Leiet, hvor en kjærlig Haand

Har Mindets Blommer drysset.

Nu vaagner atter den gamle Lund

Af Seders drømmende Dvale,

En Alf beliver i denne Stund

Paany de duftende Dale,

Den fylder Skovens unge Blad

Og Strandens Blomsterranke,

Den aander ud et Høitidskvad

Om Nordens bedste Tanke!
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HELGE HUNDINGSBANE,
1. HELGES UNGDOM.

Hvi have vel de Ravne

Paa Borgens Tag sig sat;

Hvi sjunge Odins Fugle

Saa lysteligt ved Nat?

„ Forsand, vi maa vel sjunge

Fra Kongehallens Tag,

Her fødtes jo en Kjæmper

af Kongeblod idag.

..Af Kongeblod oprunden

Ham engang lyste skal

At lædske Sværdets Tunge

1 Kongeblod paa Val.

..Af Kongeblod oprunden

Heel snart han laver vel

Kn Ret for sultne Ravne,

Der hilse ham i Kvel."

1 Braahmd har de Norner

Hinanden Stævne sat,

Sit Gyldenspind de virke

Ved tause Midjcnat.
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1 Øster og i Vester

De Knuder slynges fast,

Hvis Spindet skulde briste,

Ung Helges Livstraad brast.

I Kongehallen slumrer

Kong Sigmunds Ætling prud,

En Steenbænk er hans Vugge,

Hans Svøb er Bjørnehud.

Og Konning Sigmund staar der

Og seer fornøiet til,

Mens Faderglæden driver

I Drottens Sind sit Spil.

„Den Amme, som ham fostrer,

Maa være kjæk og stærk.

En Skjoldmø i det Mindste

Med Ring og Pantsersærk."

Og til at samle Kræfter

Var Gutten ikke seen,

Alt anden Dag derefter.

Han stod paa egne Been.

En Vinter var knapt omme.

For liden Helge sprang

Saa let som vilden Fole

Omkring paa Blomstervang.

Engang ved Borgeledet

Der sad en liden Pilt,

En Kattekilling leged

Med Gutten nok saa snildt.
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„0g hor mig!" spurgte Helge

(Jeg troer vist med et Smiil)

„Hvad er det for et Udyr,

Som driver der sit Spil?"

Gjenmæled da den Anden:

..Du veed jo sagtens, at

Det Udyr er en Datter

A f Mosters sorte Kat."

..Godt" tænkte liden Helge

Og rapped sig afsted,

Han vilde ogsaa hente

Sig slig en Puus herned.

I Lien saa han nylig

Der slig en Tingest gik;

Ham tyktes, at den ligned

Den Lille paa en Prik.

Han veed, at den har hjemme

I Uren under Li,

Der er et lonligt Smuthul

At skjule sig udi.

Imidlertid Kong Sigmund

1 Konninghallcn sad

Og rundt om ham hans Kjæmper.

Det var en malmfuld Rad.

Og lifligt perler Mjoden

I Solverhorn ved Bord;

Der lyder Skjemt derindc,

Der lyder Gammensord.
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Indtriner da ung Helge:

,.Kjær Fader min! forsandt

I Skogen hist deroppe

En Legebroer jeg fandt
"

Op springe Drot og Kjæmper:

„Hjælp Tyr og Asathor!

Det er jo Bamsens Ætling,

En Unge fra ifjor!"

„0g er det Bamsens Ætling,

Som her jeg fanget har,

Forspildt er da min Møie,

Thi saa min Agt ei var.

Ei faldt det mig i Sinde,

At Bamsen var dens Moer,

Skjønt til en Kat at være.

Hun tyktes mig vel stor.

Den knurred og den brummed.

Ja vilde brugt sin Klo,

Et Næveslag bag Øret

Dog bragte den til Ro."

„Oghør mig," mæler Sigmund,

Halv stolt og halvt i Harm,

„Har du fra Hiet hentet

En Bamse paa din Arm,

„Vel kunde det dig lyste

At løfte Drotten ned

Fra Konningstol og sætte

Dig selv i Drottens Sted.
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.,Thi skal du bringes, Helge!

I bedre Varetægt

Til Hagal. til min Frænde,

En Helt af K)æmpeslægt.

„0g tag som Skjænk mit Værge.

Mit gode gamle Sværd,

Tit lyned det paa Valen. —
Vel est du Gaven værd."

Afsted da vandrer Helge

Med Hjelm om PandensHvælv

;

Paa Skuldren bær han Sværdet.

Lidt længer end han selv.

Dog varer det ei længe,

For han blier droi og lang;

Han alskens Idræt prøver

Med Hagal mangengang.

Og rokked Hagal Hgen,

Som hundredaarig stod, —
En Bregne lig oprykked

Ung Helge den med Rod.

Og dråk end Hagal tappert.

Til Helge mangled Ord,

Saa dråk dog Helge endnu.

Mens Hagal laa hag Bord.

Da lyder der cf Hærbud

:

Kong Hunding er iftvrd

Med Braalunds gjæve Konnitig

At prøve SpaT og Sværd.
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Ung Helge monne sadle

Paa Stand sin Ganger graa

For end ved Nattetide

Kong Hundings Gaard at naae.

„Du speide snildt derinde!"

Saa lød Kong Sigmunds Ord,

De drukne Kjæmper sidde

Paa Rad ved Egebord.

Dog Ingen har et Øie

For den ukjendte Svend,

Ved Drikkebordet skjelnes

Ei Fiende fra Ven.

Og knapt er Solen runden,

Saa jager han afsted,

Dog overmodigt standser

Han først ved Borgeled.

„0g vide skal du, Hunding!

Ung Helge var din Gjæst

Med Takord vil jeg vente

Til Stævnet vort hernæst."

Da maa den rappe Ganger

Vel bruge Foden snelt;

Thi Hundings Mænd forfølge

Paa Stand den unge Helt.

Som Ulveflokken jager

Med Hyl den lette Reen,

Saa Helteskaren farer

Henover Stok og Steen.
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„Afsted. afsted!" det lyder,

„Snart har vi ham forvist!"

Men Helge er den Første

I Rækken dog tilsidst.

Ind triner han for Hagal

Og mælder om sin Færd,

..Min Son." saamælerGubben.

..Dit Liv var mere værd!"

„Dog endnu kan du reddes,

Spild Tiden ei med Snak,

Og klæd dig, for de komme.

1 Skrud og Kvindestakl"

,.Og skal ung Helge puttes

I Trællekvindes Stak,

Med Sværdet skal han engang

For Legen sige Takl"

Ind triner da en Kjæmper.

Snart Fleer og Flere kom;

I Svalen staar en Kvinde

Og dreier Kværnen om.

Men Gaardcns Folk har ikke

Idag ung Helge seet; -

Hans Ganger har nok været

Tilfods for rap og let.

De lyse Funker gnistred

Af Kværnestenens Rand;

„Den Mo har Kraft i Armen,

Hun skulde været Mand!"
7 — Henrik lb««n : Kflerladie «krlftcr I.
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„0g hor, hvor er du baaren,

Du stoute Lillievand!"

„Før Hagal tog mig fangen,

Jeg Skjoldmø var forsand!"

En gammel Graaskjæg smidsker:

„Glad red jeg under 0,

Selv om det Livet kosted,

At fæste slig en Mø!"

Hjemdrage da de Kjæmper

Til Hundings Gaard i Hast. —
Sit Sværd ung Helge prøver,

,.Godt, Eggen bider hvast!"

2. HELGE OG SIGRUN.

I Brunavaag stod Stævnet,

Hvor Konning Hunding faldt, —
Og Helge, som ham fældte,

Blev Hundingsbane kaldt.

De Bølger blinke rødlig'

Henover salten Sjø;

Men fredsom ligger Snekken

I Ly hist under 0.

Thi endt er Skjoldebraget,

Taus er den vaade Val,

Ved Stavnen sidder Helge

I Sommernatten sval.

For Maanen Skygger glide,

Ung Helge seer paa dem

:

,.Det er de faldne Kjæmper

Som gaae til Odin hjem.
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„Det er de faldne Kjæmper,

Som sank med klovet Bryst;

Paa Idavold imorgen

De stævne frem til Dyst!

„De ride gjennem Natten —
Enhver som han kan bedst,

Hver lyster det at bænkes

1 Valhal snart som Gjæst."

Da drønner det i Luften

Ret som en Hvirvelvind;

„Det er nok ingen Dødning

Der gaaer med slige Trin!"

Og ned mod Stranden skrider

En Skjoldmø høi og prud

Med Sværd og Skjold i Armen

Og svøbt i staalsat Skrud.

Ei var hun nogen Freia

Saa lys og alfelet;

Ung Helge tyktes skue

En Baldur kvindeklædt.

„0g hvo er du som stander

I Skyggen under Strand?" —
„Og hvis du derom spørger,

Jeg svarer dig paa Stand.

„Thi vide skal du, Helge!

Du Kjæmper god og bold! —
En Kongedatter stander

For dig med Sværd og Skjold!
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„Kong Høgne er min Fader

Og jeg har Brødre fem,

Bersærker er de alle, —
Du vogte dig for dem!

„De ruste sig tilhobe

Og stævne mod dig hid;

Thi vogte du dig, Helge,

Imens det end er Tid!

„Men jeg har seet dig stride

I Dragens røde Stavn;

Din Priis heit over Skyen

Kvad Falk og sorten Ravn.

„0g jeg har seet dig stævne

Frem mod Bersærkens Spær,

Da vandt du Sigruns Hjerte,

Da blev du hende kjæri"

„0g er det som du siger,

Du fagre Liljevånd!

Da stige du i Snekken

Og følge mig paa Stand!

„Tro skal dig Helge være.

Og høit du sidde skal,

Forinden Høsten kommer.

Som Dronning i min Hal!"

De Kjæmper monne heise

Det hvide Seil fra Mast,

Mod Svarinshaug de stævne

Med stridbegjærlig Hast
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Og forend Hanen galer, —
Thi Dragen er ei seen.

De vugges under Stranden

Ei langt fra Frekasteen.

„Bliv her i Snekken. Sigrun!

Her vente du paa mig!

Mod Kvelden hjem jeg rider

Til Odin eller digl"

„0g rider du til Odin,

Da er mig Nornen gram

!

Bort drager nu ung Helge

Og Kjæmperne med ham."

Med sine Moer Sigrun

Staar taus paa Dragens Dæk,

Til Odin ned er stegen

1 dyben Sokvabæk.

„0g hvad er det som dnmner

I Skoven under Strand.

Og hvad er det som skinner

Lig Maanens blanke Rand?"

„Og det som hist mon drønne

Hr Helteskaren bold. —
Det Blinkende derinde

l-> Helges Kobberskjoldl"

Id triner da ung Helge

For Sigrun frem at staae:

„Thor hjælpe dig. skjon Sigrun!

Hvad Bud du hi»re maa!
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„Thi dine Frænder sove

Som Liig med blaalig Mund,

Henover Bifrost ride

De vist i denne Stund!"

„0g segned mine Frænder,

Jeg tænker ei paa dem,

Jeg har dog end i Live

Vel mine Brødre fem!"

„Det havde du imorges!

Nu eier du kun Een, —
De Andre ligge blege

Paa Val ved Frekasteen!"

„0g faldt end mine Brødre,

Min Fader lever dog!" —
.,Nei vide maa du, Sigrun!

Mit gode Sværd ham vog!"

„Lad falde Faer og Frænde,

Lad segne Broer og Ven, —
Ei rinde Sigruns Taarer

Naar Helge lever end!" —

Hjem drager da ung Helge

Alt med sin fagre Brud,

I Braalund snart hun sidder

Som Dronning høi og prud.

3. HELGES DØD.

Og det var Sigruns Broder

Dag Høgnesøn, som drog

Fra Heltestævnet meenløs;

De Andre Helge vog.
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Stur sidder han i Hallen

Som Helges svorne Mand!

Men Helge raader over

Kong Hegnes ganske Land.

Stur sidder han i Hallen,

Da hvisker Sigrun huld:

.,Hvi est du. Broder kjære!

Saa taus og tankefuldV

„Taus maa vel Læben være

Og tankefuld min Hu.

Min Faer og mine Brodre

Jeg har ei glemt som du I

..Før var jeg øverst bænket

Med Kongesværd om Lænd,

Nu maa jeg sidde nederst

1 Hirden hlandt hans Mændl"

Tungt skride da de Kjæmper

Henover Hallens Gulv,

Til Skogs vil Helge ride

At jage Bj<»rn og Ulv.

Og det var Drotten Helge,

Han tog tilorde saa:

„Dag Høgnesøn! du sadle

Paa Stand din (janger graa.

..Du tølge ved min Side,

De Andre ride bag;

Mig lyster dig at prøve

Som KiiMtsinand idagl"
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„Da sværger jeg dig, Helge!

Før Kvælden er forbi,

Mit gode Sværd skal fælde

Den værste Ulv i Li."

Saa drage da de Kjæmper

Til Fjøturlund afsted,

Det drønned under Hoven

Der Helteskaren red.

Men foran rider Helge,

Kun Dag er Drotten nær.

Og væbnet er de Begge

Med Slagsværd og med Spær.

„0g hør, hvor Ulven tuder;

Hvi drager du ei Sværd?" —
„Nei, Helge lad den tude,

Den er ei Hugget værd."

Gjenmæled da Kong Helge:

„Hvo smeded dig det Sværd,

Som er for godt at svinge

I ærlig Heltefærd?"

„Til Odin har jeg blotet.

Han smedet har mit Sværd;

Kong Helge! du er Ulven,

Som vel er Hugget værd!"

Lydt drønner det i Skogen,

Det gjælder Liv og Død,

Alt over Helges Bringe

Hans Hjerteblod udflød.
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Han hugged gram og bister

Som Ørnen vingeskudt, —
Men hvast er Odins Værge.

Han segne maa tilslut.

Og eensom Dag mon ride

Til Braalund hjem igjen,

I Hallen han indtriner

For Dronning Sigrun hen.

..Hvi kommer du saa eensom.

Kjær' Broder min! fra Skog?

,.Jeg bringer Bud fra Helge,

Mit hvasse Sværd ham vog I"

„0g er det som du siger.

Da staae mig Aser bil

Hvis Helge du har fældet,

Er al min Fryd forbi."

,.Som Mandebod jeg byder

For ham Guldringe ni,

Og mine dyre Smykker

Med Ædelsteen' udi."

..Behold kun dine Ringe,

Behold dem hver og een.

Langt mere værd var Helge

I'nd Guid og Ædelsteen."

„Som Mandebod jeg byder

For ham mit halve Land""

„Nei, Dag! i hele Riget

Er ei en Helt som hun!"
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„0g Sværdet, som du stødte

1 Helges kjække Bryst,

Det skal du aldrig svinge

I ærlig Vaabendyst."

„Som vildsom Fugl du flakke

Skal om fra Strand til Strand;

For Niddingshaand du sendes

Til Hel, meensvorne Mand!" —

Men høilagt blev Kong Helge

Med Rustning og med Skjold,

En mægtig Bauta kneiste

Paa Kjæmpehaugens Vold.

Og sorgfuld vandrer Sigrun

I Sommernatten did,

Saa taarefuldt er Øiet

Og Kinden er saa hvid.

Hun sætter sig paa Haugen, —
Saa klagelig hun græd;

De tunge Taarer trille

Paa Blomsterbladet ned.

Da rasler det dernede,

Og frem en Skygge steg

Med Skjold og Hjelm om Panden,

Men taus og dødningbleg.

„0g er det dig. Kong Helge!

5om triner for mig frem.
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Hvo har dig da vel kaldet

Fra faldne Heltes Hjem."

„Du, Sigrun! har mig kaldet

Ifra de Faldnes Hjem.

Og dine Taarer er det

Som manet har mig frem.

.,Thi naar paa Haugen falder

Din Taare tung og varm,

Da bløder atter Saaret

Udi min kolde Barm."

„Ret aldrig skal min Taare

Paa Hougen trille varm.

Kom, sæt dig ved min Side.

Og hviil udi min Arm!"

Saa sidde de i Natten

Tilsammen der de To;

Fra Helges Fald var Sigrun

Vist aldrig før saa fro.

Saa mæler da den Døde

Ved første Hanegal:

„Jeg flux afsted maa ride

Til Odins hoie Sal!"

Og næstc Nat gaar Sigrun

Til Haugen atter hen.

Men taus er Sommernatten,

Han konuner ei igjen.
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Da lukkes hendes Øie,

Da standser hendes Blod; —
Før Dagens Sol var runden,

I Odins Borg hun stod.

Paa Idavold blandt Kjæmper

Kong Helge strider vel;

Som Skjoldmø fylder Sigrun

Hans gyldne Horn om Kvæld.
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Prolog

ved Studentersamfundets Afienunderholdning

for det Norske Theater i Bergen.

(Onsdag d. 15. Oktober 1851.)

Der var en Tid vi kalde Oldtids Dage,

Og som vi maaske kan benævne raa,

Ifald vi kaste vil vort Blik tilbage

Og stirre speidende mod Fjernets Blaa;

Men malmfuld var den, kjæk og klippestærk

Og savned hellerikke sin Forgyldning, —
Thi Skjaldskab agtedes som Hædersværk,

Og SkjaJden fandt hos Drot og Folk sin Hyldning.

Thi her det gik, som det gaaer overalt:

Hvor Livets Fylde svulmer frisk og frodig,

Hvor Folkesjælen stormer vild og modig,

Maa Kraften mildnes eller sygne kvalt.

Thi vel skrev Kjæmperen et Heltedigt

Med stærke Billeder paa Fiendens Pande.

Et Kvad paa Stordaad og paa Kraft saa rigt,

Naar fjernt han færdedes paa Sydens Strande,

Han sang i Hafursfjord, paa Stiklestad,

Ved Svolders Kyster og bag Dublins Volde, —
Det var et Digi med skjonne Vers paa Rad!

Det var en Stevkamp mcllem Sværd og Skjolde!



Men see, han skrev med altfor kraftig Pen,

Og Melodien som han dertil satte,

Den kunde Folket ei tilfulde fatte,

Og derfor tyede det til Skjalden hen; —
Han griber Harpen, — o hvor tyst det vorder

Imens han slaaer de kraftigste Akkorder,

Som Helten lokked frem med Sværd og Skjold;

Men Skjalden flytted dem fra Dur til Moll

Saa at de klang med mildere Betoning,

Og Folkets Trang fandt deri sin Forsoning.

Men derfor bænkedes den bolde Skjald

Ved Drottens Side høit i Gildesalen,

Da lød hans Harpeklang som Fossens Fald

1 Sommernattens Taushed gjennem Dalen,

Og var end Livet dengang som en Ur,

Hvor Thor har slynget sine Tordenkiler

Og kastet Steen ved Steen langs Fjeldets Muur,

Saa var dog Skjaldens Sang den Blomst der smiler

Og dækker Mos og Muld i Klippens Rift,

Imens den kjærligt krandser Stenens Flade

Og gjemmer i de vaarligfriske Blade

En høi Betydning malt i Billedskrivt.

Men Heltetiden sank i Dvale hen,

Og Skjaldens Røst forstummed i det Samme;

Han sank, som Ranken segner med den Stamme,

Hvortil den klynget har den spæde Green.

Der kom en Fimbulsvinter over Nor,

Den ædle Skjald sad taus til Døden viet

Som en Forhexet, der har glemt det Ord,

Hvorved han løses kan fra Trylleriet.
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Og Folkets Aand var kuet ret som hans,

Det gjøs med Skræk tilbage for en Vinding

Af Fortids Heltekraft og Frihedssands,

Det havde ei som for en Egekrands

At slynge taksomt om sin Digters Tinding,

Da blev det tyst, som paa den ode Strand,

Hvor Vragets Splinter gynge om paa Voven^

Der triller lydløs paa den hvide Sand.

Ei kviddred nogen Fuglerøst i Skoven;

Thi Folkets Aand sov Vintersøvn derinde.

Da laa det Hele som et hlegnet Minde.

Dog, andre Tider kom med andre Skikke,

Og Folket brød den ydre Lænkes Tvang,

Men endnu havde det ei aabne Blikke

For Længselsharpen, der i Sjælen klang;

Det mægted Tonen haht kun at forstaae.

Men denne Slovheds Ro kan ei bevares,

Hvad Sjælen spørger om maa lydt besvares,

Thi ellers maa den sygne og forgaae;

Den kræver Løsning paa de Billedgaader,

Der staae med Runer malte for dens Blik, —
Men hvo er den. der hine Runer raader?

Det er den Undermagt, som Kunsten Hk!

Thi Kunsten er en Harpes Sangbund iig.

Der lægger Kraft i Folkesjælens Strænge

For at dens Tone, svulmende og rig.

Kan klinge kraftigt og vibrere længe.

Og derfor vaagned ogsaa Kunstens Aand,

Da Strængen fitrst i l'olkets Indre bivvcd.

Den brød de hæmmende, de trange Baand,

Mens kjækt til Liv og Frihed den sig ha'ved.
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Den stilled frem for Folkets glade Blik

De fagre Billeder fra Dal og Fjelde,

Vi hørte, som en hjemlig, kjær Musik,

De glemte Barndomseventyr fortælle —
Den fjerne Fortids rige Billedpragt

Steg atter frem i frisk og livfuld Farve,

I Folkets klarnede Bevidsthed vakt,

Lig Sommerfuglen fra den brudte Larve, —
Og Melodierne fra Skov og Enge,

Den dybe Huldreslot fra Graneli

Gled Folkets Øre hvislende forbi

Som Gjenlyd fra vort Indres stemte Strænge.

Men endnu er ei Kunstens Tempel bygt

I al sin fulde Herlighed og Vælde:

Een Kunst staar hjemløs mellem vore Fjelde,

Hvor dog dens Brøde fandt et Hjem saa trygt,

Den Kunst, som overalt sin Hjemstavn fik

Og slog sin dybe Hjerterod i Folket;

Thi Livet sandest blev ved den fortolket

Og stillet skarp og klarest for vort Blik.

Nu træder den ved os beskedent frem

Og beder Folket skjænke den et Hjem,

Et kjærligt Fristed ved dets Moderhjerte,

At den kan tolke al dets Fryd og Smerte.

Da vil den sætte sig med Harpen ned,

Lig Jødepigen hist ved Babels Floder,

Og synge hjemligt for sin gamle Moder

Om Fortids svundne Glands og Herlighed.
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Dog ei om Fortid synger den alene,

Bevæger ei sig blot i Mindets Hjem.

Den vil og skildre os den rige Scene,

Som Folkets Liv og Færden stiller frem:

Thi Kunsten er en Harpes Sangbund lig,

Der lægger Kraft i Folkesjælens Strenge,

For at dens Tone, svulmende og rig.

Kan klinge kraftigt og vibrere længel

Henrik INcn : F.fteiUdlc kkrlflrr t.
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ET PUDS.

Jeg gik mig i Graneskoven

En smilende Aftenstund;

Vinden legte forvoven

Med Rosens blussende Mund.

Derinde i Skumringen drev jeg

Omkring for Alverden gjemt, —
I kan vel begribe, da blev jeg

Omsider elegisk stemt.

Jeg satte mig ned paa Tue

Imellem de Blommer smaa, —
Linnéen var sagtens Frue

Og Terner de Klokker blaa.

„0g hør mig, du søde Lille,

Hvi er du saa sorrigfuld?

Hvi la'er du din Taare trille

Fra Øiet i Gruus og Muld?"

Gjensvared mig da den Lille,

(Mig syntes, med Smil om Mund)

„ Du veed jo, at Taarerne stille

Smerten i Sjælens Grund!"
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Da blev jeg saa hed om Hjerte ;

Jeg satte mig lige ned,

Og skrev om den dybe Smerte,

Linnéen niaa trækkes med.

Dog pludselig vaktes jeg atter.

Jeg lytted og horte tilsidst

Fra Bækken en hjertelig Latter.

Mens Fuglene sladdred paa Kvist:

„Nei det var da rigtige Loier!

Han tænkte du bitterlig græd,

[medens du fro dig fornoier

Og vugger dig op og ned."

Han mente din Perledraabe

Var Tegnet paa Hjertekval;

Ak, saa han da ei, den Taabe,

At det var en fyldt Pokal?

Snart kommer vel Aften, din Beiler.

Og tommer F^okalen ud.

Og derpaa, det vist ikke feiler,

Han kysser sin fagre Brud!"
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Prolog

ved det Norske Theaters Aftenunderholdning i Bergen

til Indtægt for Studentersamfundets Byggefond.

(17. Novbr. 1851.)

Vi bygge Alle — paa forskjellig Viis —
En bygger Templer til sin Skabers Priis,

En Anden virker til sin egen Nytte

Og bygger sig et komfortabelt Hjem

Ifald han kan; — men er hans Skjæbne slem,

Saa han maa nøies med en straatækt Hytte,

Da sidder flittigt han, naar Dagen hælder,

Og bygger nydelige Luftkasteller.

Ak, her fra Scenen bygge ogsaa vi,

Saa godt, som vi formåa med unge Kræfter,

Med ærlig Villie og med Stræben fri,

Imod det fjerne Maal, vi hige efter.

Vel bygge vi ei noget Værk, der staar

Som synbart Billed for det ydre Øie, —
Dog haabe vi, at Den, der skuer nøie,

Vil see, at Værket stille fremad gaar.

Og denne Stræben, denne Byggelyst

Maa vække Sympathien i vort Bryst

For Hver, der river det Forslidte ned,

For Hver, der bygger i det Gamles Sted;

Men varmest maa vi føle dog for dem,

Der tjene Aandens Sag med Ungdomskraften, —
Og derfor er det, at vi træde frem

Paa Brædderne og hilse Dem iaften!
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Prolog

paa det Norske Theaters Stiftelsesdai^.

(2. Jan. 1852.)

To Aar er' svundne siden første Gang,

Da Hjemmets Toner her fra Scenen hortes.

Da gik en uvis Tvivlen gjennem Folket

Ved Tanken om den unge norske Kunst,

Som skulde prove sine spæde Vinger

Og kun hos Faa var Haabet uden Frygt.

Og hvor naturligt, at de saadan varl

Vi vandre alle jo i Vanens Lænker,

Og ængstes altid for at bryde dem

;

Det Gamle kjende vi, dets Feil, dets Fortrin

Sig præge jo saa dybt i vort Begreb,

At Tingen knapt kan tænkes uden dem.

Naar saa en nyfødt Tanke dukker op

Og styrer fremad paa en ukjcndt Bane

Og byder Folket følge sig paa den.

Da ængstes vi, og Mængden lyder ei

Ideens Kald, men ryster taus med HoeJet

Og holder ved det Gamle, som han kjender.

Men Tvivlens Tid hos Folket er førhi.

Ideens Ret erkjendes af os Alle;

Dog høilig Teiler den, der tror. at nu

Har Folket gjort, hvad det formaar at gji»re.

At nu maa Kunsten gaa ved egen Hjælp;

Thi denne Tid vil ei og kan ei konmie;
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Med Kunsten maa og Folket fremad gaa,

Thi ellers staar den som en fremmed Plante,

Hvis Kræfter ingen kjender og forstaar.

Og er vor Kunst ei endnu ung og ny?

Et Barn i Svøbet maa den endnu kaldes,

— Ti Aar behøved Alexander jo

Til at erobre Verden, og han var

En Helt i Virk'ligheden, vi kun ere

Paa Scenen stundom Helte og Heltinder,

Og det, desværre, vil kun lidt forslaa!

Thi vi har og en Verden at erobre,

En Verden, der er altfor stor og fjern

Til at den tåges kan foruden Moie.

Og hvad var vel vor unge Kunst fra først?

En Bondegut, der vandred ud fra Hjemmet,

Den stille Fjeldbygd, hvor hans Fædre leved, —
Og sattes midt i Livets Hvirvel ind

;

De Billeder, som her forbi ham gik.

Dem skulde han for Folkets Øie stille,

Saaledes som han selv opfatted dem

;

Og hvo vil undres, om han stundom feiled

Og ikke altid fatted, hvad han saa?

Han var jo ung og uerfaren end

Og bragte med sig kun en ærlig Vilje;

Men den vil han bevare i det længste,

Med den han virke vil, saa godt han magter

I freidig Tro paa Folkets Kjærlighed.

Kor.

Der raader en Aand udi Fjeldets Skjød

Med friske og freidige Kræfter,

Dens kjærlige Røst ved vor Vugge lød,

Og Folket mon lytte derefter;
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Thi Klangen er blod og hjemlig og mild

Som Skovbækkens rislende Strængespil,

Den vækker til Liv. den laer klinge

en Gjenlyd i Folkets Bringe.

Og det er den nordiske Aand, hvis Magt

Ei Tiden har dysset i Dvale.

Den nordiske Aand, der stander i Pagt

Med Alfer i Skov og Dale.

Den følger os tro paa Fjeld og paa Hav,

Den hersker ved Heltens mosdækte Grav.

Den tyder og tolker for Verden

Vor stille prunklose Færden.

Den taler til os gjennem Sagn og Sang

Og gjennem de hjemlige Toner.

Den stiller saa blidt vor higende Trang,

Vor Længsel den kjærlig forsoner;

1 Mindet den eier en mægtig Rod

Den styrker vor Kraft, den adler vort Blod.

I Hiemmet som vidt i det Fjerne

Den er vor ledende Stjerne.
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Prolog

ved Opførelsen af „Sancthansnatten",

(2. Jan. 1853.)

Hvor vi gaa paa Livets Vei

Følger os et Ord, som binder

Mangen blaa Forglemmigei

I vor Krands af gamle Minder —
For vor Længsel, for vort Savn

Staar det som en stille Trøster,

Hviskende med kjendte Røster; —
Dette Ord er Hjemmets Navn.

Saa Du ei, hvor Svalen drog

Seent om Høst mod Sydens Sommer?

Men til næste Foraar dog

Atter den til Norden kommer.

Reden, hvor dens Moder sang,

Kan den aldrig mer forglemme;

Didhen af en lønlig Trang

Drives den: der har den hjemme.

Færdes Du paa fremmed Strand. —
Fly'r din Længsel over Havet

Mod det kjære gamle Land,

Fjernt bag Bølgerne begravet.

Didhen, hvor din Vugge stod.

Vandrer Du i vaagne Drømme,

Bytter gjerne Druens Blod

For en Drik af Fjeldets Strømme.
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Sidder Du en Vinterkveld

Ensom paa dit stille Kammer,

Øsende af Mindets Væld,

Stirrende i Ovnens Flammer; —
Stævner ikke Tankens Flugt

Mod den gamle Ammestue,

Hvor Du engang fromt og smukt

Sad som Barn ved Arnens Lue?

Og din Barndoms Eventyr

Og de gamle Melodier,

Som i Livets Larm og Styr

Under Glemselskaaben tier, —
See, de stige atter frem,

Minde Dig om svundne Dage,

Medens dine Tanker drage

Til det stille Modcrhjem.

Hjemmets Magt, som i vor Barm

Trofast følger os til Graven,

Raader ogsaa stærk og varm

Som en Sol i Kunstnerhaven.

Skal en Blomme trives der,

Hjemlig Jordbund rnaa den favne:

Ellers vil sit Farveskjær

Blommens bedste Pryd den savne.

Og hvor er ei Hjemmet rigt?

Som en Hæk med Roser rode,

Som et fromt og deiligt Digt

Bølger Livet os imode.
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Er ei Folkets stille Færd

Høit i Li og dybt i Dale

Billeder, som vel er værd,

At en Kunstnerhaand dem male?

Sydens Slette pranger vel

Med Oranger og Plataner,

Men paa Nordens stolte Fjeld

Voxe dog de ranke Graner —
Er ei deres Hvælving lun,

Har den ikke Duft og Skygge?

Hvi skal Kunsten sit Paulun

Blot i Sydens Lund da bygge?

Sæterjentens klare Lur

Klinger i de grønne Lier;

Huldren slaar i Fjeldets Ur

Klagelige Melodier.

Vaarliglet er Jentens Bryst,

Huldrens Barm har Længsler stærke

Denne Kval og denne Lyst

Er just Folkesindets Mærke.

Og blir Barmen os for trang,

Kan den ei sin Fylde gjemme, -

Maa vi lette den i Sang;

Fryd og Vemodssuk faa Stemme.

Da vi søge Kunstens Hjem;

Thi det er jo der, at Folket

Kræve kan sit Liv fortolket

Og forklaret stillet frem.
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Men det er ei hver en Fugl,

Som fik Lærkens Skjaldetunge,

Og den prøver fra sit Skjul

Dog saa godt den kan at sjunge.

Tag med Skaansel da imod,

Hvad iaften her Dem bydes;

Husk. at ikkun Fod for Fod

Kan en Kunstnerbane brvdes!
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TOGET TIL ULRIKKEN
den 15de Mai 1853.

I.

REISEBILLEDER.

(Melodi: Sinclairsvisen.)

Og det var en Morgen i «Sommerskrud",

Mens Fuglene kvidred paa Grene, —
Da stævned en Skare fra Byen ud

Afsted over Stok og Stene.

Men Ulrikken laa som et Jætteskjold,

Forstenet af Dagens Straaler.

Os varsled en Havfru, den lede Trold,

Om revnede Strømper og Saaler.

Vi vandred i Timer, vi vandred i tre

Alt udi saa lykkeligt Følge, —
Og saa fik vi Folgefonden at se, —
Jeg vil det ikke fordølge!

I Høiden — afsted over Ur og Bæk
Tilhobe vi saa monne vandre;

Her har vist Jætter til Dværgenes Skræk

Leveret et Slag med hverandre!

Vort Blik og vor Tanke, som Falk paa Rov

Fløi ud over Verden saa vide, —
Den daled i Farten paa Sjø og Skov,

Den seiled om Snefjeldets Side.
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Som Svaner, der længes mod Sydens Kyst,

Mens høit over Skyen de svømme,

Saa spiled vor Længsel sin Vinge med Lyst,

Saa floi vore vaarlige Dromme.

Og da vi omsider igjen kom hjem,

Vi kunde med Stolthed fortælle.

At dygtige Fodfolk findes blandt dem.

Som gjæste Ulrikkens Fjelde.

II.

PROSPECT AF BERGEN.

O gamle Bjørgvin! her fra dette Sted

Du tager bedst dig ud fra Klipperyggen. —
Thi tydeligt kan skimtes Tyskebryggen,

Ja, Gud forlade mig! Trianglen med, - -

Og udenfor den vidt bekjendte „Leed",

Den rige Grube, hvor de soge Lykken. —
Og Lunggaardsvandet mellem gnmne Høie,

Saa klart og dybt som dine Døtres Øie!

Nu Stykkets Baggrund! Se det mørke Aag

Af Skjær paa Havets Skuldre! Fjordens Glathed!

Men endnu bedre er dets Forgrund dog;

Her styrter Fjeldet sig i dristig Brathed,

Og som Statfage staar vort muntre Tog,

Hvis Damer hvile sig i yndig Mathed,

Imedens Sydens gyldne Frugter gløde

<Fra vore Randsler) lifligt os imøde.
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TIL MIN AURIKEL.

Yndige Blomst med de duftende Blade,

Kort som en Drøm var din straalende Flor;

Ak, thi ei længer kan Dugperler bade

Bægret, der bøler sig visnet mod Jord.

Det er mig sagt, at i Blomsternes Skjød

Leger der Alfer med Sommerfuglvinger;

Knække vi Stænglen — det bæver og klinger

Mat som et Suk — det er Alfen, som dør.

Men i min yndige Blomme dog end

Lever en Alf — som en Fugl i sit Rede;

Det er Erindringens Alf, — og med den

Vemodsfuldt, sværmende vil jeg mig glæde.

Her i mit stille, mit ensomme Hjem

Gjæste mig vexlende Syner og Drømme;

Stemmer, der hviske med Vaarvindens Strømme

Maner da tidt jeg i Stilheden frem.

Snart er jeg glemt, — og naar Vinterens Nat

Ruger som Gravhøien over min Lykke,

Da vil jeg tro blandt Erindringens Skat

Gjemme min Blomst som det dyreste Smykke,
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MED EN ROSE.

Min lille Rose tilgiv! tilgivl

Jeg bryder din Stængel, jeg ender dit Liv

Blandt Sødskende sniaa i Vrimlen;

Men sorg ei; thi vid, at jeg sender dig hen

At vaagne - som Mennesket vaagner igjen

-— I Himlen.
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Prolog

ved Aabningen af det Norske Theaters femte Sæson.

(5. Oktbr. 1853.)

I.

Mens Skoven grønnedes og Fuglen sang,

Mens Blomsten gynged for de svale Vinde,

Mens der var Sommer over Dal og Vang —
Da var det tyst og folketomt herinde.

Der var en Drift, som Eder Alle tvang

At gjæste Guds Natur blandt friske Linde,

Hvor Løvet dufted, og hvor Bækken klang, —
Og intet mægted Eder her at binde!

Men Du, som atter vi for første Gang

laften hilse som en Ven af Huset,

Har du os glemt i Livets Færd beruset?

Nei, medens Dækket for vor Scene liang,

Mens her var mørkt, og Bænkene stod ledige —
Hvad gjorde Du? Du spilled selv Comedie!

11.

Ja, fra Theatergjæst Aktør Du blev

Og spillede paa Livets store Scene

En Akt af Dramaet, som Skjæbnen skrev

For Dig med Hovedrollen at forlene.



129

Hvis Du paa Livets Bredder er Elev,

Da har Du vist ei spillet der alene —--

Thi der er jo en liden Gud, som drev

Fra Arilds Tid sit Spil blandt Blomstergrene.

Der siges, han er blind, men dog han klog er —
Han alting ved saa listeligt at vende,

At Akten gjerne sluttet blir af Tvende;

Thi over Alt han hader Monologer -

Han ved det gaar med dem som med Prologer;

De kjede snart, naar ikke snart de ende.

II!.

Og Held Dig, hvis det blev din Lod at spille

I dette Vexelspil en Rolle med,

Da har Du Minder nok i Hostens Stille - -

Da har Du Foraarsflor i Vintrens Sne.

Da blev dit Sommerliv en Vaudeville,

En væ^tig Blomstergren paa Livets Træ,

Og Trostens Slag og Lærkens klare Trille

Klang gjennem Stykket som et smukt Couplet.

Let slåp Du gjennem alle Kunstens Trængsler,

Undtagen maaske ved en vis Replik,

Hvorved det Dig som mangen Anden gik.

Der har Du Noget fult. som Læben fængsler,

Mens Hjertet klapper, Tungen fast sig klæber —
Kort sagt, hvad her vi kalde Lampefeber.

Hrnrik W^rn Kftcrlidlc nkrlflcr I.



— 130 —

IV.

Dog maaske skuer Du med Alvor mod

Den svundne Sommers rige Blomsterhave;

Fordi dens fagre Planter fæsted Rod

Kun for at visne paa dit Livshaabs Grave,

Og har igjen af al din Overflod

Kun din Erindrings smertelige Gave,

Og sidder nu med tryllebunden Fod

Ved Høiens Rand som Sorgens tause Slave.

Dog selv igjennem Savnets Taageslor

Har Alnaturens Ungdomstid en Ynde,

Som endnu straaler, medens Blomsten dor.

Den drysser Dagglans over din Erindring,

Den er en himmelsk Aand, som skal forkynde,

At Livet har for hver en Klage Lindring.

V.

Se, derfor staa vi Alle der saa tyst:

En lønlig Vemod over Sindet falder,

Naar Løvet rasler gjennem Skovens Haller

Og Livet sygner i Naturens Bryst.

Hvor er vel den, som ei med kjærlig Lyst

Gad lægge nok en Vaar til Blomstens Alder,

Naar Høstens Vinde har dens Bæger kyst

Og bragt det Bud, som den til Støvet kalder?

Hvor er vel den, som ikke da gad standse

Den stride Strøm, hvor Tidens Bølger trille.

Hvor Markens Foraarsborn sin Baare fandt?
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Vi staa igjen med vore Mindekrandse.

Og se tilbage drømmende og stille

Mod al den gyldne Rigdom, som forsvandt.

VI.

Bevar da og i Vintrens Storm og Slud

Det samme milde Sind mod alle Planter,

Og husk, at ogsaa Kunsten er et Skud

Af Blomsterart, som uden Varme skranter.

Den er en Knop, som aldrig foldes ud.

Hvis ei den kjærlig Rogt og Pleie fandt der,

Hvor den har spiret paa Naturens Bud

Og klynget Roden fast paa alle Kanter.

Dog Foraarsvarmen, Kunsten trænger til,

Er ikke den, som rødmer Rosens Kinder

Og vækker Liv i Skovens Martsviol;

Nei, det er Hjertevarmen stærk og mild I

1 Folkets Bifald den sin Livsglød finder,

1 Folkets Kjærlighed sin Sommersol!



— 132 —

Prolog

ved de bergenske Skuespilleres Optræden

i Trondhjem.

(17. April 1854.)

Der var en Tid i Hedenold,

Da Sværd mod Sværde klang,

Da Heltefærd med Skjold mod Skjold

Alene tyded Folkets Trang;

Men hvad der blomstred skjult og smukt,

Det var en Bog for Hvermand lukt,

Og der var Ingen, som forstod

Dens Skjønhed og dens Overflod.

Da stævned Nordens Mænd i Staal

Paa Snekker ud fra Strand,

Bedrift og Stordaad var det Maal

Han sogte gjennem Blod og Brand —
Men Ørnen segned vingeskudt.

Dens Mod var knækket, Kraften brudt,

Og Helten sov bag Hølens Mos

I Hordaland som Nidaros.

Men for et Folk, hvis Barm er fuld

Af Mindets gyldne Skat,

Der er ei Kjæmpehøiens Muld

Af Aandens Liv forladt.
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Dog ikke Sværdets Runeskrift

Nei, Tankens mildere Bedrift

Ved Klogt og Kunst er bedste Tolk

For Trangen hos det unge Folk.

Og gamle Nidaros, der stod

Som Hjem for Oldtids Kraft,

Det vil forståa, at samme Rod

Gav ogsaa Kunsten Liv og Saft,

Det vil forståa, den søger Læ
I Skyggen under Hjemmets Træ,

Og at den frodigt blomstrer ved

Sin Landsmands Røgt og Kjærlighed.

Se, derfor har vi eder sogt,

Thi ogsaa her er Hjem

For hver en Blomst, som Kunst og Klogt

I Folkets Bryst skjød frem

;

Og Minderne fra Fortids Aar

Er eders Eiendom som vor

Tilfælles har vi Aandens Daab,

En fæl les Fremtid er vort Haabl
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Prolog,

fremsagt den 17de Mai i „det norske Theater"

af Mad. Brun.

Der er et Ord, som lyder høit idag,

Som klinger lydt i Toner og i Tale,

Der er en Tanke, som i Norges Dale

Man hylder med Salut og Høitidsflag,

En Tanke, som har fundet gjæstfrit Tag

I firti Aar blandt vore Klippesale;

—

Kortsagt, det Ord, som Dagen er indviet,

Er Livets bedste Skat, thi det er „Frihed".

Men ak, Hvormange er der vel som fatter

Hvad inderst i Begrebet „Frihed" boer?

Man kalder det en „ Engel", „Himlens Datter",

Som steg velsignende herned til Jord, —
Og vi — begeistres af det smukke Ord,

Som Øiet sløver og som Tanken matter;

Vi prise Ordet høit og tusindmundet.

Men — har dets rette Mening vi udgrundet?

Hvad er da Frihed? Er det kun den Ret

Hvert tredie Aar at skikke Mænd til Thinge,

Og sidde sløv, med stækket Tankevinge,

Som daadløs Fange bag et Fordomsnæt,
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Og saa. hver syttende Mai paa samme Sæt

At lade sin Begeistringslylde klinge?

Nei, har i Formen kun vi Frihed stillet.

Vi har kun slet forstaaet, hvad Gud har villet!

Fri er kun den, der treidigt fremad higer.

Hvis Trang er Daad. hvis Maal er Aandsbedrift,

Og som har Øie for den gyldne Skrift

Med Gaadesprog i Tankens store Riger;

Men Træl er den, som Aandets Banner sviger.

Og fængsler feigt sig selv til Klippens Rift!

En Guddom Frihed kaldes; husk hvorledes

At Gud i Aand og Sandhed vil tilbedes!

Har Du om Memnonstotten hort fortælle.

Et Billed af Granit i Østerland?

Naar Morgenrøden farved' Ørknens Sand,

En Tonestnmi fra Stotten lod med Vælde,

Men selv den stirred, kold som Vintrens Fjelde.

Med sjælløst Blik mod Østens Himmelrand.

Saa stod den Aar for Aar i slove Drømme.

Thi kun fra Læben monne Klangen stnmime.

Og er det Andet vel end Ord og Klang,

Ifald vi hilse Friheds Morgenrøde,

Og ei begribe at dens bedste Grøde

Ved Aandens Lys først modnes kan engang?

Men hvis vi klart har fattet denne Trang,

Da kan vi jublende hverandre nuide.

Og synge hnit til Frihedsdagens Hæder

Med festlig! Sindelag. i Bryllupsklæder!
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TIL SUSANNAH THORESEN

Jeg har drømt, jeg blev lagt i Kiste

Og sænket i Graven ned,

Der kastedes Muld paa mit sidste

Jordiske Hvilested.

Og Præster bad for den Døde,

Og Salmer blev sunget saa smukt,

Saa skiltes det triste Møde,

Og Alting var gjemt og lukt.

Men jeg laa alene dernede

I Graven, levende død,

Jeg bad, saa brændende hede

Derved mine Taarer flød.

Saa kasted jeg lønligt mit Øie

Til hende, den eneste, hen,

Alt havde hun hørt og smilte

Saa barnligt til mig igjen.

Da følte jeg Mørket vige.

De strømmende Toners ^Væld

Fra hende, som eier den rige,

Blomstrende Barnesjæl.
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Hilsen

til hans Kongelige Høihed Vicekongen.

1 vor Erindrings-Krands fra svundne Dage

Der staaer en Blomst med fagert Farveskjær.

Saa vaarlig-frisk, saa duftende den er,

Skjondt den sprang ud for tyve Aar tilbage.

Og Blomsten er de minderige Dage,

Da Oscar engang stod iblandt os her

Som Norges Fremtidshaab, og blev os kjær,

Mens hine Høitidstimer svandt saa fage.

Og da han atter monne hjemad stævne,

Da drog han som en Helt fra Seiersfærd

Med Folkets hele Kjærlighed som Bytte;

Det er en Vinding, som har Vægt og Værd,

Og Faa kun fik, som han, den rige Fvne

At komme, sec, og Troskabs Baaiid at knytte.

Og da han atter stod i Slottes Sale

Saa var ei derfor Baandet lust og glemt;

Der var et Minde i hans Hjerte gjemt;

Det vidned' kraftigt han i Daad og Tale.
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Han vidned' høit at hid til vore Dale

Saa tidt hans Tanke stævned', festligt stemt;

Thi Kongehjertet, sorgfuldt og beklemt,

Kan dog ved Folkets Bryst sig bedst husvale.

Og Kongebarnet, lyttende og tyst,

Stod ved hans Side medens han fortalte

Om Sommerfarten til den fjerne Kyst;

Og mangt et Billed, vinkende og lyst.

Som Eventyr i Barnets Sjæl sig malte

Og fyldte længselsrigt dets unge Bryst.

Nu, Kongesøn! Du stander her som Mand,

Og Folkets Jubel Dig imøde klinger;

Modtag da og den Hilsen her vi bringer,

Den er et Velkomstord fra Fjeld og Strand.

Den er en Hyldest, hjertelig og sand, —
Ei en, som Pligten over Læben tvinger,

Men en, som kræver Ordets stærke Vinger

For lydt at juble med det hele Land.

I den er lagt vor Kjærlighed, vort Haab,

I den er lagt vor Tro paa Aandens Daab,

Der har Dig adlet til Din høie Gjerning.

Og hvordan Tidens skjæbnesvangre Tærning

End falde kan, — vi føle og vi vide

:

Paa Dig tør Nordens Brødrestammer lide I

Vær hilset Kongesøn! Du har forstaaet

Hver Tidens Trang, hvert Krav i Folkets Bryst;

Det rige Sædefrø, din Æt har saaet,

Ved Dig skal modnes til en gylden Høst.
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Og derfor see vi op til Dig med Lyst;

En dristig Sjæl til Dig i Arv er gaaet, —
Og vinker Pligten Dig til Vaabendyst,

Da har du ei forgiæves Sværdet faaetl

Klart har Du fattet Nordens største Tanke,

Den Aand. hvori er lagt vort hedste Liv,

Den Blomst, hvori vor Fremtids Frø vi eier.

Og kjækt, som Manden værner om sin Viv,

Saa vil Du værne om den fagre Ranke,

Og føre den til Modenhedens Seier!

Og om end mangen Alvorsstund Dig venter

Paa Fremtidsbanen op mod Maalets Tinde,

Det vil dog ei din stærke Vil)e binde. -—

Thi rig er Lønnen, som Du engang henter;

En bedre Løn, end kolde Monumenter,

Erindringstræet som er sluttet inde

1 Folkets Barm, i Tidens friske Minde,

Og hvor i Frugtens Guid Dit Navn sig prenter.

Modtag da. Fyrste! som en Røst fra Folket,

Den Velkomsthilsen, som er her Dig tolket.

Og som vi freidig! lægge for Dig ned.

Vort bedste Ønske følge Dine Veie,

Du Arving til det kongelige Eie.

Til Nordens Troner og dets Kiærlighed!
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SANG VED FESTEN TIL FOR-

FÆDRENES MINDE.
(13. Januar 1857).

Der var en Tid, da gjæve Mænd
Skred vældigt frem fra Norden

Og drog det blanke Sværd fra Lænd,

Et Lyn i Stridens Torden.

Og Staalets vrede Slag mod Staal

Var da Normannens Modersmaal;

Ved Kjæmpefærd, ved Brand og Baal

Han raaded trindt om Jorden.

Og i den brune Kongehal

Der sad de høie Skjalde

Og kvad om Kjæmpers Færd og Fald:

Saa tyst da lytted Alle.

Men Sagamanden greb sin Stift

Og risted ind med kraftig Skrift

Paa Mindets Blad hver Storbedrift

Om Kjæmper og om Skjalde.

Men Kjæmpelivets Sol gik ned,

Og Kraften gik tilgrunde;

En Sang kun Mindet blev, hvorved

Den yngre Slægt gad blunde.

Den slumred ind, omviftet af

Erindringer fra Heltens Grav,

Fra Fædres Færd paa Land og Hav

Og i de mørke Sunde.
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Dog — farlig er den Vuggesang

Fra Mindets Trolddomsstrenge;

Der er i den en sælsom Klang —
Sov ei derved forlængel

Kom vel ihu, endnu der boer

Som fordum Jetter i vort Nord,

End staar paa Vigridsletten Thor

Og kan til Kjæmper trænge.

Thi mødes end paa Bølger blaa

Ei mer de stærke Helte, -

For Lysets Sag du væbnet staa

Med Aandens Styrkebelte!

Slaa kjækt for Sandhed Slag paa Slag.

Da slaar Du for en hellig Sag,

Da kommer vel engang den Dag

At Jetterne Du fældtel

Og tømmes Mindets Bæger her.

Det Loftets er tillige;

Et Løfte om med Aandens Spær

At slaa og ei at vige!

Thi gjennem Striden hædres bedst

Hin stærke Tid, hvis Mindefest

Idag forsamler Mænd til Gjæst

I Nordens Trillingrige!
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TIL SOPHIE THORESEN.

Hvad er en Digtning? Et luftigt Slot,

Som Aanden bygger i Menneskets Indre,

En Kirke, hvor der er lyst og godt,

En Himmel, hvor Stjernerne funkle og tindre.

Men selve Livet er ogsaa et Digt,

Det er fra først af paa Eventyr rigt,

Rigt paa svulmende Poesi,

Paa Længsel efter at svinge sig fri.

Svinge sig ind i de modnere Dage —
Det sker — og hvad har man saa tilbage?

Jo, tro mig, hin Klage er hul og tom.

Hin evige Klage, som dreier sig om,

At ikkun Barnets Verden er fuld

Af Poesiens Glimmer og Guid.

Er Sommerfuglen af Hylsteret fløiet,

Da har den et rigere Liv for Øiet

End det, hvori Larven drømte sig ind,

Da den slumrende laa i sit dunkle Spind.

Din Barndoms Digtning er nylig endt.

Eventyrbogen er læst og lukket,

Men Kjerten, lønlig i Sjælen tændt.

Er derfor ikke for stedse slukket.
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End er der en Bro mellem Fortid og Nu.

Bring med dig herover din glade Hu,

Bring med dig de frie, freidige Tanker,

Bring med dig Troen, som fylder dit Bryst,

Da eier du Vaaben i Livets Dyst.

Da har du i Nøden det frelsende Anker.
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Prolog

ved Fjeldeventyrets første Opførelse paa

Christiania norske Theater.

Det er ei længe siden, — det mindes vel endnu, —
Da Folkelivets Verden stod fremmed for vor Hu,

Da Bondens gamle Kvæder, da Lurtonens Klang,

Udenfor Bygden aldrig hørtes engang.

Lidt søndenfor blomstred baade Skaldskab og Kunst,

Vi deraf fik (paa anden Haand ialfald) en Dunst;

Men Livet, som rørte sig paa Hei og i Skog,

Blev os en lukket Verden, en ulæselig Bog.

„Hvor kan af Sligt vel formes et kunstnerisk Sujet?

Kan fieri det Æsthetiske komme til sin Ret?"

Saa vore Skålde spurgte og sang om „Hedenold"

Og skrev „ folkelige" Viser — om Bacchus og Apol.

Men to af Norges Sønner tog anderledes fat.

Forvist, — de har blundet en Midsommernat

Og drømt om Nøkkens Kvæder ved den susende Fos.

Og det, de der fik høre, de sang igjen for os.
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Ja, — saa sprang Digtet frem fra den fædrelandske Grund;

Det blev den første Fuglesang i Norges Foraarslund, —
Den lød i lang Tid ene, den øgedes kun smaat,

Men hvad nu langsomt oges, tør engang øges godt.

Thi grønnes Norges Sommer med Busk og med Bær,

Saa vil og Fugle synge under Sætervoldens Trær, —
Og lytter Folket kjærligt til Langeleg og Lur,

Saa vil de tifold klinge paa Thun og i Ur.

Men hine To, som løste den hjemlige Rost,

Om dem skal der meldes til den seneste Host;

Nu sove de Begge i Moderjordens Favn, —
Deres Grave tor nok glemmes, men ei deres Navn.

Henrik lh«*n: Ffterlidie »kri(ter I
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REISESANG.

Vi vandre med freidigt Mod,

Vort Sind er let og rap vor Fod,

I Høiden, opad paa Fjeldet,

I Dybet, til Fossevældet.

Lad Veien gaa, hvorhen den vil,

Vi vandre frem med Sang og Spil.

Her er vi i Guds Natur!

Som Bækken vild i Fjeldets Ur,

Saa stævne vi frem paa Færden;

Thi aaben os ligger Verden.

Og derfor vi som Fuglen glad

Vil juble høit i Sky vort Kvad.

Vi er jo en lystig Flok,

Af Mod og Sange har vi nok.

Lad storme kun ud paa Fjorden,

Lad true med Lyn og Torden.

Vi fugte Struben paa vor Gang

Og hilse Fjeld og Fjord med Sang.
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TIL MIN ROSE.

Sove her i Nattens Stille,

Sove hvo som kan og vil,

je^ vil vugge mig i milde

Tankers farverige Spil.

Dig jeg skikke vil paa Digtes

\'inger mine Tankers Flok,

Medens S»»vnens tause Aande

Vilter om din dunkle Lok.

Drunnnerske, sov hlidt og stille.

Hvis jeg var et Barn endnu,

Vilde jeg til Himlen bede —
Ak, men det kan bedre du.

Og ifald du stille blunder,

Glem mig ikke i din Blund,

Glem ei ham, som evig dnmmier

Om sin lagre rose kim.
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TIL CARL JOHANS MINDE.
(Tilegnet Carl-Johans-Forbundet.)

Døde Drot, hvad vil Du meer?

Har ei Norden ved din Baare

Ofret dig en sønlig Taare,

Sørget ved dit kolde Leer?

Har vi ei i Digt og Sang

Reist en Rad af Monumenter,

Hvor dit Navn sig gyldent prenter

Gjennem alle Tiders Gang?

Holdt vi ei vort Helte-Værd

Ved dit Hædersry forøget?

Har vi ei velvilligt strøget

Ind Gevinsten af din Færd?

Staar dit Alexandertog

Med de seiersvangre Veie

Ei, som Nordens fælles Eie,

I vor store Mindebog?

Døde Drot, hvad vil Du meer?

Er ei hvert et Krav gjort Fyldest,

Har ei Folket vist Dig Hyldest,

Sørget ved dit kolde Leer?

Tænkte Du at Mindets Spor

Aabenbarer sig i Andet,

End i en begeistringsblandet

Leg med høitidsfagre Ord? —
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Jo, i Norges unge Bryst

Rulle livsensvarme Strømme;

Brødre, op af Mindets Drømme,

Op til Dagens Daad og Dyst!

Lad en Foraarsmorgen gløde

Over Nordens Riger ud.

Lad vor Gjerning bære Bud

Om den store, store Døde!

Blikket fremad, Blikket vendt

Mod den Arv han efterlod os I

Han har viist, han grant forstod os

Der han skrev sit Testament!

Husker. Heltekongens Grav

Slutter meer end Helten inde,

—

Under Dækket er at finde

Seklets første Skandinav!

Fosterlag paa Frihed bygget -

Det var Kongens Testament!

Som et Muurværk, ufuldendt,

Staar det endnu kratbeskygget.

Op da for den store Sag;

Op til Arbeid, Nordens Sønner!

Fuldbragt Gjerning fuldt belønner

Møiens Morgen, Daadens Dag!

Som en Skald med Fremsynsgave

Stod den høie Carl Johan;

Bagved Døgnets Ørkensand

Skimted han en lYemtidshave.
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Skjærper Synets sløve Sands;

For vort Blik da aabenbaret

Staar det Billed, som forklaret

Stod engang for Carl Johans!

Frem til Storm mod Tvedragts Leir!

Bedre Helt i Hærens Spidse

Har dog Nordens Søn tilvisse

Aldrig fulgt i Strid og Seir!

Glemmer Nuets tomme Kiv,

Tvisten i de spredte Dele;

Vender Blikket mod det Hele,

Mod vort store Fremtidsliv!

Nordens stærke Fosterlag,

Kongens Drøm i Gjerning prentet.

Være Hædersmonumentet

Over Heltens Sarkophag!

Brodersind trods Fjeld og Hav,

Fælles Maal med fælles Kræfter,

Være Tak for Arven efter

Seklets første Skandinav!
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BYGGEPLANER.
Jeg husker saa grant, som om idag det var hændt,

Dengang jeg saa i Bladet mit første Digt paa Prent;

Der sad jeg i mit Kammer og med dampende Drag

Jeg røgede min Pibe i saligt Selvbehag.

Jeg nynned og jeg læste vist for tyvende Gang

Avisen, som jeg den Dag fandt særdeles interessant;

Og Phantasien drev sit ubændige Spil; —
Ak Herregud! liJt Sværmen horer Livet dog til!

Et Drømmeslot jeg byggcd ; det gik lystigt og fort.

Jeg satte mig to Formaal, et lidet og et stort;

Det Store var at blive en udodelig Mand,

Det Lille var at eie en deilig Liljevånd.

Mig syntes at i Planen var en herlig Harmoni.

Men siden er der kommen Forstyrrelse deri;

Alt som jeg blev fornuftig, blev det Hele splittergalt:

Det Store blev saa lidet, det Lille blev mig Alt.
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KONG HAAKONS GILDEHAL,
fortællende Digt.

I.

De holdt en Fest i Bergens By;

I Haakons Hal var Glæde;

Fra tyve Taarne under Sky

Klang Klokkemalmets Kvæde;

Ni Nætter gik med Spøg og Spil,

Hver Dag med Leg og Latter,

Thi Skotlands Prinds var viet til

Kong Eriks unge Datter.

For Hær og Hird var Dugen bredt

Paa Kongebordets Tavle,

Og Krandse hang som grønne Næt

Om Borgespir og Gavle;

Der bølged høitidsklædte Tog

Igjennem alle Gader,

Og Bryst ved Bryst paa Byens Vaag

Laa gyldne Dragerader.

Saa kom da Gildets sidste Kvæld, —
Det var i Høstens Tider, —
En Skaadde let paa Fjord og Fjeld

For Østenvinden glider;
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I Kongeborgens Almelund,

Som luded over Stranden,

Stod Folket i den sene Stund

Med Alvorsslør om Panden.

Den fagre femaars Kongebrud

Skal nu til Skotland fare;

Fra Holmen hales Snekken ud.

Den gaar for Vinger snare, —
Den lægger til ved Bryggen hist

Bag ved Apostelkirke,

Og Lamper tændes hoit paa Kvist

I Almetrær og Birke.

Og Lovet lyste som ibrand

Af tusind Fakler rode;

Der gik en Hvisken over Strand,

Og Lurens Toner lede;

Og Borgens Porte luktes op;

De fremmede Gesandter

Mod Snekken skred i festlig Trop

Med Hirdmænd og Drabanter.

Saa kom Kong Kriks Spillemænd, —
Selv gik han næst i Række;

Kn King af Guid og Ædelsteen

Var Kongepandens Dække;

Om Drottens Lænd og Skuldre svam

Skarlagenklæder svære.

Men fire Svende fulgte ham

Og bar hans Slæb med Ære.
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Et kvidesvangert Tankesyn,

Sig speiled i hans Øie,

Der laa en Skygge paa hans Bryn,

Hans Hu var i det Høie;

Som Maagen fløi den over Hav

Mod Skotlands Kongesæde,

Hvor Scepter, Brudeseng og Grav

Stod for hans Datter rede.

Ved Kongens venstre Side skred

Det skotske Overhoved,

Som nys i Fyrstesønnens Sted

Til Bruden var trolovet.

Høit bar han paa sin stærke Arm

Det fagre Barn, som skued

Med Undren ud i Kvældens Larm,

Mens Lys og Lamper lued.

Hun holdt i sine Hænder smaa

Som Legetøi den Krone,

Hun skal som Dronning bære paa

Den fjerne skotske Throne;

Hun viste frem, hvor Skaren skred.

De dyre Ædelstene:

„See her hvad jeg af Faer fik med:

Nu er det mit alene!"

Og Folkeklyngen lo som bedst,

Og klapped høit i Hænder;

Men bagved Kongen gik en Gjæst

Med sammenbidte Tænder.
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Hans Pande rynked sig i Lon,

Hans Smiil var smertehlandet;

Det var Herr Audun Hugleiksson.

Den første Mand i Landet.

Men Hertug Haakon, Kongens Broer,

Og Auduns nære Frænde,

Saa op til ham ved Barnets Ord

Og lo dertil behænde;

Han glytted ned mod Auduns Haand,

Som knytted sig i Harme,

Og nikked til den væne Vaand,

Som sad paa Skottens Arme.

Og efter dem i hroget Rad

Kom Riddersmænd og Fruer;

Der stod en Glands af Sølverlad

Indunder Lundens Buer;

Som Morildsstrimen staar ibrand

Ved Nattetid bag Roret,

Saa lyste Rækken Mand for Mand,

Der traadte Kongesporet.

Der heises Seil i gylden Raa

Ombord i Skottersnekkcn,

Og hjemad, hver til egen Vraa,

Gaar snaksomt Folkerækken.

Snart Erik staar i Hoitidsskrud

I Gildehallen atter.

Men Skibet stævner Fjorden ud

Med Kongens unge Datter.
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I Almelunden er der Nat, —
De røde Lamper sluktes.

Hvor Fjorden under Næsset brat

Til begge Sider bugtes, —
Der Tvende færdes end i Løn,

Den Ene stærk og fager —
Det er Herr Audun Hugleikssøn

Og Haldor Vaabendrager.

Herr Audun stod paa Næssets Top

Og saa sig ud saa vide,

Saalænge Snekken dukked op

Ved Askelandets Side;

Men da den lagde Roret om.

Og stævned gjennem Sundet, -

—

Da bøied han sit Hoved, som

En Mand, hvis Haab er svundet.

Hvor var han stor og stolt og stærk!

Hans Kind var bruun og fregnet,

Paa Panden laa et Manddomsværk

Med rene Runer tegnet;

Og Brynets Stjerner bare Bud

Om djerve Sagatanker; —
Saa stod han mens den unge Brud

Svam bort paa Bølgens Planker.

Han vinked Haldor med et Ord ;
—

Saa lød hans dybe Stemme:

„Jeg tænker paa engang ifjor

Paa Hegranæs, histhjemme, —
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Fra Reensdyrjagt vi kom en Kveld

Og hviltes lidt ved Veien,

Da skreg en Ravn fra næste Fjeld

Tæt over os i Heien.

„Den KUjgt at tyde Fugleskrig.

Fik længst Din Æt i Eie;

Af Fremtidsdugen Du en Flig

Tråk bort fra mine Veie, -

Du svor mig til, at Ravnens Røst

Forkyndte mig og hende.

Som foer fra Land, at vi en Høst

Tilsammen skulde ende.

„Det var da Tant hvad Ravnen gol.

Og Løgn hvad Du forkyndte;

Nu skal hun Skotlands gyldne Stol

Engang som Dronning pynte."

Og Audun vendte sig i Harm,

Men Haldor Vaahendrager

I Skjægget lo, mens hjertevarm

Han saa tilorde tager:

„Lad Snekken Du til Skotland gaa

Med Kongens unge Datter;

Det, Herre! kan Du lide paa:

I To vil modes atter:

Hvad Ravnen gol, det lages saa

For Dig som og for hende.

Hvor hun i Verden end mon gaa.

Hos Dig hun dog skal ende."
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Herr Audun drog paa Axlen kun

Og agted ei hans Tale,

Han stod der som i Tankeblund,

I drømmesvangre Dvale.

Han rynked Brynet, tykt og tæt.

Og klemte Sværdets Hjalte,

Og mangt et Minde, tungt og let,

Han saa tillive kaldte:

„Jeg skifted Ret, jeg stifted Lov

Ved Lagabøters Side,

Jeg stod som Værn mod Vold og Rov,

Jeg lindred Landets Kvide;

Jeg seiled som hans Sendebud

Mod Vest paa vilde Vande,

Og førte Eriks Kongebrud

Tilgaards fra Bretlands Strande.

„Kong Erik støtted jeg i Fred,

Jeg slog for ham i Nøden, —
Han lønner mig med ussel Sned —
Kanhænde og med Døden —
Han er mig gram, jeg veed det godt;

Men nord ved Søndmørs Kyster

Jeg har mit gamle, stærke Slot

Paa Hægranæs i Lyster!

„Der er jeg tryg, did vil jeg nu;

Her er min Færd tilende;

Fra Erik vender jeg min Hu,

Skjønt vel han er min Frænde.
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Jeg krævet har som Æresløn

Kongsdatteren tilægte.

Og han saa sømmelig en Bon

Han turde Drosten nægtel

„Paa Hægranæs - - der har jeg dromt

Hvad ingen Mand maa raade;

Jeg tænkte det var ei paa Skromt

Hvad Ravnens Rost mig spaade.

Det tyktes mig den bar et Bud,

Som jeg gad bedre kjende;

Var Kongens Datter forst min Brud,

Da turde mangt vel hænde.

„Thi sønneløs Kong Erik er

Og alt gaar nedad Bakke -

—

Prinds Haakon, lidet folkekjær.

Kan mig for Arven takke.

Han er ei Helt paa Ufredstog,

Vil aldrig Viismand vorde

Ha, var jeg, var jeg Kongens Maag,

Jeg veed vel hvad jeg gjorde!"

Sligt drømte han og mere til, —
Da kvakk han op af Dvalen

;

Thi gjcnnem Natten lod der Spil

Og Leg fra (jildesalcii.

Der Harper suste, Giger klang

Som Gran i Vaarens Vinde,

C)g Borgens vene Møer sang.

Mens Dandsen gik derinde.
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„Væk!" raabte han, „fra Kongens Fest,

Fra Harpelyd og Latter;

Et Rige sakk for mig i Vest

Med Erik unge Datter.

Lad Snekken rustes, — end ikvæld

Vi lægge vil i Veien!" — —
Da skreg en Ravn fra næste Fjeld

Tæt over ham i Heien.

Herr Audun standsed der han gik,

Han kjendte Blodet stige —
Han spurgte med et maalløst Blik

Hvad Haldor vilde sige —

;

Men Svenden bøied sig saa smaat.

Og smilte mellem Tænder:

„Hil eder. Herre! Norges Drot —
Nu eders Lod jeg kjender!"

Da bugned Auduns brede Bryst,

Saa Silkesærken revned.

Der kom en Bævren i hans Røst,

At mæle knapt han evned;

Han hvisked: „Tyd, hvad Ravnen gol!"

Da svarte Svenden atter:

„Nu sang den om en gylden Stol

For Dig og Kongens Datter!"

Da trev han Kjæden af sin Hals: —
„Gud naade den, som røber — —

!

Er Norges gyldne Stol tilfals.

Jeg kjender vel en Kjøber! — -

—

Tag Guidet her til Tak og Løn, —
Alene hjem Du drage.

Og meld, at Audun Hugleikssøn

Hos Kongen bli'er tilbage!"
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I Øster dukked op en Sky

Paa brede Uveirsvinger;

Men høit fra Haakons Hal paany

Det jubler og det klinger.

Saa stormed han til Kongens Fest

Til Harpeleg og Latter;

Men Snekken foer mod Vest, mod Vest

Med Eriks unge Datter!

n - Henrik Ihscn : hflcriadtc skrifter I.
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Ved

Selskabet „ Christian Augusts Venner"s

Halvhundredaars-Fest.

(25. Septbr. 1858.)

Med draget Ufredsværge,

Forladt men uforsagt,

Ved Kyst og Grænsebjerge

Stod Norges Mænd paa Vagt;

Der brast vel mangen Pande,

Der rødmed Hjemmets Jord

I Stævnet mod vor Grande,

Den gjæve svenske Broer.

Men Himlen har det villet,

At Norden skal beståa;

Thi var der blandt os stillet

En Styrismand som Faa;

Ham Hædersnavn skal bæres,

Hvor norske Hjerter slaar;

Hans Værk, den Folkekjæres,

Var Nordens Fremtidsvaar.

Og derfor her i Laget

Vi vier ham vor Sang.

Her stod han, dengang Braget

Fra Frændestriden klang; —
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Nu ved de vrede Frænder,

At Enighed gjor stærk;

Thi bør det sig hans Venner,

At prise højt hans Værk.

Men mer end det sig sømmer

Den Ædles Vennelag;

En Loftets Skaal vi tømmer

For Soningsværkets Sag.

De norske Rifler ramme

Vel grant, som for, i Dyst, —
Men ej, os selv tilskamme.

Det giæve Frændebrystl
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Sang ved Studenterballet

den 15de December 185*^.

Festligt er Studentens Sind;

I hans ungdomsrige Indre

Luer Tankens Lampeskin,

Der Ideens Kjærter tindre;

Hverdagslivets tomme Spil,

Hvor man træller, hvor man blunder.

Kjender ei Studenten til,

Aldrig gaar i det han under.

(Festligt er Studentens Sind!)

Tryllet er Studentens Syn,

Verdens Val med Grus og Grave,

Kjækt belyst af Aandens Lyn,

Staar for ham som deiligst Have.

Striden selv er ham en Fest,

Freidigt han i Rækken træder,

Gaar mod Maalet allerbedst

Mellem fagre Rosenkjæder.

(Tryllet er Studentens Syn!)

Fager er Studentens Drøm,

Rig er Skatten han vil vinde, —
Leve da Studentens Drøm.

Leve da den fagre Kvinde!

Idealet i sin Glands,

Vaardug over Ungdomskraften,

Faldt vist aldrig paa hans Sands

Fuldt og rigt som her i Aften.

(Fager er Studentens Drøm.)
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Sang

ved Turnfesten den 26de Juni 1859.

Vi er en lystig og livsglad Flok

Med Mod og manddomsfriske Tanker;

Bag Stuevæggen vi længenok

Laa indefrosset og for Anker;

Nu er der Sommer over Bygd og Kyst.

Og der er Sommerglæde i vort Bryst!

Fjorden er blaa;

Udåd vi maa.

At drikke Luft blandt Blomsterranker!

Lad Livet true med Vee og Værk

;

Den svarte Alfeflok vi skræmmerl

Vi har en Lægdom saa mild og stærk,

Med Helsebod for Sjæl og Lemmer;

De gode Aander er med os i Pagt,

Mod Fiendeleiren gaar vi uforsagt;

Landsen er fældt, —

-

Fremad, som Helt,

Med Seierskor af friske Stemmer!

Ja. derfor leve vor: Broderlag.

Og trives vakkert gjenncm Tiden;

Vi slaa som Hærmænd for Lysets Sag.
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Gud signe Maalet og Striden!

Vor Tid er Daadens, og den trænger Mænd
Med klare Tanker og med Sværd om Lænd; —

Gjælder det saa, —
Vel da, lad gaa!

Vor Flok er stærk, skjønt den er liden!
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Prolog,

fremsagt i det norske Theater

den 21de August 1859.

Sorgens Ord i Hal og Kirke

Over Oskar længst er talt,

Døde Kennings Daad og Virke

Er i Digt og Toner malt.

Ogsaa her fra dette Sted

Skal en Stemme vidne med; —
Vidne med, at langveis Hndes

Hi det Sted, hvor han ei mindes.

Saga er et Tonedigt,

Rummer tusind Melodier,

Snart de klinger, snart de tier,

Alt som Livet artes rigt.

Haarderaadcs gaar i Dur,

Fulgt af Horn og Kobberlur, —
Ædhelstans, i Mollkvad bløde.

Aldrig ud hos Ætten døde.

Og som hans Kong Oskars gaar

Frisk og fyldig gjennem Tiden;

Rilledbølgen, ens og liden.

Hvisker io om Nordens Vaar.
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Thi er fagre Minders Magt

Over Oskars Saga lagt;

Aldrig den i Glemsel lukkes,

Aldrig ud hos Folket slukkes.

Ja, den melder om en Vaar,

Som i Glands gik op for Norden,

Første Dagskjær over Fjorden,

Klippefolkets Ungdomsaar!

Og som moden Mand i Strid

Ser imod sin Vaardrøms Tid,

Saa skal Norden se tilbage

Paa Kong Oskars lyse Dage.

Thi i dem sprang Tanken ud,

Og forstod sin egen Mening:

Frændeaanders Aandsforening

Blev det store Folkebud.

Og i dem der fødtes Trang

Til i Farvedigt og Sang

Lydt for Norges Folk at tale

Om dets Liv i Li og Dale.

Hvad gjør Folket stærkt og rigt,

Som dets Færd blandt Fjeldets Rifter,

Som dets Fædres .Storbedrifter,

Mart i Kvad og Billeddigt?

Som et Gjenspeil af sig selv

Dybt at se i Kunstens Elv?

Som i Toner høre klinge

Svar paa Gaaden i dets Bringe?
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Derfor Oskars Navnetræk

Ristes dybt i Runestenen;

Folkedigtet. Folkescenen

Under ham brød Banen kjæk.

End er Veien trang og tung,

End er Spiren spæd og ung;

Men den slutter Lifskraft inde,

Tør vel op mod Høiden vinde.

Og igjennem Tidens Flugt

Engang, maaske langt der fremme.

Tør vel Kunstens Manddomsstenime

Tolke Oskars Saga smukt.

Han har svunget Aandens Sværd,

Han er vel en Digtning værd, —
Værd en Digtning, skabt af Folket

Og med Folkets Røst fortolket!



170 —

Studenternes Hilsen

til Hans Majestæt Kong Carl

den Ste Oktober 1859.

Aandens Hird, den higende, den unge,

Hilser Norges Drot!

Brand i Bringe lokker Kvad paa Tunge,

Avler Laat og Slaat.

Derfor kommer vi i Flok og Følge,

Gjæster Dig med Kvad,

Rister paa Studentens Mindeblad

Runer, som ei Tidens Tand skal dølge.

Arven har Du efter Oskar tåget,

Tåget Arv og Gjeld

Efter ham, som heiste Treletsflaget

Over Norges Fjeld.

Kongearven vil Du tro bevare,

Den er rig og stor,

Rummer Folkets Kjærlighed i Nord.

Kongegjælden vil Du engang klare!

Du vil klare den og aldrig glemme

Oskars stærke Ord:

„ Strid har ei blandt Nordens Stammer hjemme:

Der kun Brødre boer!"
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Kun med Frimands Ret og Frimands Evne,

Paa sin Odelsgrund,

Kan de samlet staa i Fredens Stund,

Som i Stridens store Vigridstævne!

Gaa da foran. Konge, vi skal følge

Flagets løste Dug I

Vore Brødre bagom Berg og Bølge

Har den samme Hug.

See, paa Dig er Norges Øie rettet;

Din er Daaden nu, —
Vort er Haabet: Aldrig svigter Du

Hvad Dit Kongeord har os forgjættetl
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Ved

Sagfører Ole Carelius Schulruds Grav
den 12te October 1859.

Saa tidligt maatte Baandet briste,

Saa tidligt sænktes Du i Jord;

Men Sørgekrandsen om din Kiste

Er ei dit Mindes sidste Spor;

Det rækker over Graven ud,

I Haab paa Gjensyn hist hos Gud.

Livsaligt Haab i Verdens Kvide,

For Sorgen bedste Helsebod!

Det letter Striden ud at stride

For dem, Du her saa brat forlod, —
For hende, som i Smerten gaar;

For Gubben, som ved Graven staar.

Saa hæv dig, Sjæl, paa frigjort Vinge,

Søg hjemad til Gud Faders Skjød!

For os skal Haabets Røster klinge

Om Gjensyn bagved Grav og Død.

Vort Hjem er ikke Nat og Muld,

Men Evighedens Morgenguld.
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Ved

Indvielsen af Sangerfanen.

Den 23de Novbr. 1859.

Atter samles glade Sangerskarer

Under Fanens Flig,

Atter Sangens Søn i Mindet farer

Vest mod Agders Vig.

Atter gaar den billedfagre Sage

Sjælens Syn forbi, —
Vækker Vaar og Digt og Melodi,

Drysser Foraar over Vintrens Dage.

Som en Bautasten paa Kjæmpegraven

Taler tyst men kjækt, —
Saa skal Fanen staa i Sangerhaven.

Samle Slægt for Slægt,

Bære udåd over Tidens Strømme

Sagnet rigt og smukt

Om vor Sangerfærd, vor Sangerflugt,

Om dens glade Eventyr og Drømme.

Guldbaldyret, fagre Kvinders Virke,

Fik den Sangens Daab; —
Synligt Spir paa Sangersonnens Kirke.

Tegn paa Tro og Haab, -

Under dig som Menighed vi modes,

Tjener Sangens Aand,

Styrer frem mod Lyset Haand i Haand,

Øgcr Guidets Skat, som aldrig odes I
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Epilog

ved Hr. og Mad. Døvles Beneficeforestilling.

(Fremsagt a f Mad. Døvle.)

Minder, som i Dagen dukkes

dybt tilbunds i Glemsels Væld, —
Syner, som i Larmen slukkes,

maner mig i denne Kvæld.

Hvad her inderst inde gror

og vil frem til Klarhed famle, —
vil jeg binde, vil jeg samle

til et varmt, et taksomt Ord.

Fast et Barn jeg prøved' her

første Gang de unge Kræfter;

Stjernen, som jeg higer efter,

tyktes vinke mig saa nær.

O! det var et smukt Bedrag,

og jeg lærte Dag for Dag:

Did er Vejen tung og bakket,

did er Livet selv for stakket.

Mig var Verden fjern og fremmed;

Kunstnertrangens unge Skud

fra mit eget Sind slog ud,

voxte der som Børn i Hjemmet.

Livsensglade, tit forfløjne,

ud i Dagen jeg dem jog;

I dem venlig favnetog,

saa paa dem med milde Øjne.
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Jentens Sang paa Særervold,

Drom og dejligst Digt i Dale,

Skovliv bagom Aas og Koll,

var det mig saa kjært at male

Hvis jeg kun et enkelt Drag,

ud fra Hjertedybden drevet,

stilled' frem i Lys og Dag,

har jeg ej forgjæves levet.

Tak for Følget paa min Vej,

tak for alle milde Tanker,

tak for Minderne, som ranker

sig til Skrud for Livets Hejl

Bedre vil jeg vel engang

bære frem mit Hjertes Trang.

Trangen til. trods Fjeld og Bakke,

ovenfra ved Da ad at takkel
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Sang

ved Skydefesten paa Ladegaardsøen.

(1. Juli 1860.)

Vort Norge er en Fæstning god

Med sine gamle Volde;

For dem sank Ufredsmænd i Blod,

Mod dem brast Fiendens Skjolde

;

Thi bagved stod paa Landevagt

En Fylking arm men uforsagt, —
Og Frihedsflagets høie Pragt

Sig over dem mon folde.

Saa hvast var norske Bondens Syn,

Saa sikkert var hans Sigte;

Hans gamle Rifle slængte Lyn,

Som Fienden ikke likte.

Men saa kom Fredens Sommerpust;

Paa Væg hang Riflen klædt i Rust, —
Dog ve om slig den hænger, just

Naar ingen Mand tør svigte!

Nei Norges Mand er fri og stærk,

Og har en Arv at hæve;

Han veed at før var Idrætsværk

Et Storværk blandt de gjæve.

Et Hurra da for En og Hver,

Som Seirens Løn fra Stævnet bær!

Ram alle Mand! som disse her,

Naar Tiden Daad mon kræve!



— 177 —

Sang

ved Soldaterballet i Kristiania paa Kong Carls

Kroningsdag.

(5. August 1860.)

Nu skinner Kronens Gyldenrand

Om norske Kongens Pande;

Nu er der Hoitid over Land,

I Bygd som langsmed Strande.

Og er han fjernet fra os end,

Han mindes hoi! blandt sine Mænd;

Tni Kongen er Soldatens Ven,

Det skal han stedse sande.

Der bagom Grændsefjeldet bor

Vor gjæve svenske Frænde;

Om Staalet hans gaar mangt et Ord;

Vi veed hvor det kan brænde.

Han staar, som Gubben, stærk og fast;

Men vi har Ungguts hede Hast:

Slaar vi to sammen, slaar vi hvaet,

Det skal vor Uven kjende.

Ja, gjælder det engang for Nord

Mod fremmed Vold at stride,

Da gaar vi frem i Kongens Spor.

Med Svensken ved vor Side.

Det blir en Kroningsfest paany:

l-n Kongering af Hædersry

Skal klar om Kongens PanJc gr v.

Som Dag ved Sommertide!

Henrik lb»«n: KftcrliJie «kririer I.
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Sang

ved Festen paa Klingenberg for Medlemmer af

den svenske Kroningsdeputation.

(17. August 1860.)

Ud fra Kysten med de norske Mænd ombord

Snekken svam mod Mælars Strande;

Nordens høie Drot gav Svenskens Mænd sit Ord,

Lofted Kronen om sin Pande.

Svenskens Fremtidshaab fik Daabens Vigsel der;

Norges Mænd stod hos, som Vidner En og Hver.

Stilt sit Ord de gav:

Seier eller Grav,

Fred og Hærfærd med vor Grande!

Over Grændsefjeldet foer en Høitidsfærd

;

Det var Svenskens Mænd, de Bedste.

Høit i Haand tog Kongen Norges Spir og Sværd,

Frit han kunde Kronen fæste.

Svenske Brødre, da stod I som Vidner tro,

Saa, at Nordens Drot har Rum for Kroner to!

Kongens Eiendom

Vil I værne om,

Den tør ingen Voldshaand gjæste!

Kroningsstævnets Digtning over Norden gaar,

Fagrest Saga den os lærte;

I har ærlig knæsat Norges Fremtidsvaar,
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\'i tog Eders til vort Hierte.

Hoit og helligt er endnu som for det Kald,

Knæsat Grændseson at fostre i sin Hal.

Frisk er endnu til

Nordens Yggdrasil, —
Ormen knust, som Roden tærte.
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VED J. L. HEIBERGS DØD.

Nu er Pris i Alles Munde!

Forst dog maatte Skalden blunde.

Nu har Folket Takkens Taare;

Fik dog først ham lagt paa Baare.

Unge Danmark, vist Du bedre

Kan din døde Sanger hædre

!

Løft hans Livsdaad høit i Ære;

Lad saa Sørgefloret være.

Hvast han stred mod Tidens Trolde;

I ham klemte mellem Skjolde.

Lyset han i Danmark tændte;

I med det hans Bringe brændte.

Sværdet han jer svinge lærte;

I det prøvte mod hans Hjerte.

Kvadet hans ol Smil og Taare;

I fik Manden lagt paa Baare.

Der er Flere her i Norden,

Som er Tyrfings Henter vorden;

Flere her, hvis Bryst man brændte

Med det Lys, som selv de tændte.
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Ve. hvis Dansken kunde glemme

Ljomet af sin Sangers Stemme.

\'e, hvis Klangen kunde døves

I det Skraal. som sørfra øves.

Ve, hvis Tonen skulde runge

Fremmed engang for de Unge.

Ve, hvis Børn af Skaldens Kvæder

Voxte op i tydske Klæderl

Tidt er Tid til Stævner glade,

Stundom Tid er til at hade.

Broder indved Broders Side

Kan i Frændelænken slide,

Haane fælles Blod og Minder,

Hade det. som sammenbinder. — —

Brister saa et Lcd i Lænken,

Sidder Vemod hos paa Bænken.

Slaar som Natfugl ud sin Vinge,

Svaler Hadets Brand i Bringe.

Mænd fra Sletten. Mænd fra Dalen

Staar som Vagt om Fædresalen.

Mænd fra Fjorden. Mænd fra l^crget

For sin Broder svinger Værget.

Op af Hadet. ud af Striden

Voxer vakkrest Gran med Tiden.
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Mangt et Led i Nordens Kjede

Sover nu i Muldet nede.

Men en Sæd med evig Kjærne

Har vi efter dem at værne.

Røgt den vel, hvis tornekronet

Saamand sove skal forsonet.

Lad det bære, lad det briste;

Bare kjæmpe til det Sidste!
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Epilog

ved Skuespiller Buchers Benefice paa det

norske Theater.

(14. Januar 1861.)

Paa dette Sted jeg engang

Som Fremmed traadte frem;

Mig skilte Fjord og Fjelde

Fra Frænder og fra Hjem.

Saa hjerteklemt jeg nærmed

Mig Scenens snævre Rand;

Thi kloge Øine vogted

Paa den ukjendte Mand.

Da var det trangt herinde

Og lavt under Tag.

Og Tanken i sin Famlen

Led vel mangt et Nederlag;

Men ud af de kloge Øine

Lyste Mildhedens Skjær;

Ei længe som en Fremmed

Stod den Fremmede her.

Her raktes mig Vennehænder

Til Pagt, som end hestaar,

Her hiev det mig saa hjemligt

Som i min Moders Gaard
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Da følte jeg Ungdomskræfter —
Jeg vilde, jeg skulde frem I

Det blev mig en hellig Gjerning

At hædre mit Nybyggerhjem. —

Nu er det lyst herinde,

Og hoit under Tag. —
Og Tiden peger fremad

Mod en gryende Dag;

Men hvo er den, som glemmer

Sin fattige Barndomstid,

Da Huset maatte støttes

Ved Barnehaandens Flid!

Og rives den gamle Stue,

Og reiser sig af dens Gruus

En bedre Bygning i Dagen,

Et lysere, høiere Huus;

Da er det kvægsom Tanke

Gjennem Tidens Trang og Meen

Jeg ogsaa var med at lægge

Til Værket en enkelt Steen.

Hav Tak da for Styrkedrikken,

Mig raktes i Kjærlighed!

Tak for hvert lysende Minde,

Jeg tager i Livet med

!

Tro skal jeg hige og virke,

Gaar det end sent og smaat

Frem mod Ideens Kirke,

Op imod Tankens Slotl
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i HAVSNØD.
(Mans 18(il.)

Den tykkes vel arm, den norske Strand,

Med trælose Holmer i Brott og Brand,

Helst under Leden der Vester;

Men indenfor finder du lun og lukt

Mangen glittrende, solvarm Bugt,

Hvor trygt du dit Anker fæster.

Der har du lutende Ldv til Læ;

Åkeren er som en Sjø at see

Med Donning i gylden Grøde.

Inde ved Bryggen med Flag paa Stang,

Opunder Hei paa en jordgrund Vang,

Ligger Træhuse gule og rode.

Der har jeg faret, der har jeg drømt.

Mens Uveirsalvor og Solgangsskromt

Jog over Havets Pande.

Livet derbortc har lattigc Træk;

Men mangen Daad. baade stærk og kiæk.

Jeg fik dog ihlandt at sande.

Det er længc siden; dog mindes jeg end

De stille Kvindcr, de tause Mænd
1 Kampen mod Veirets Vælde.

Deres Saga er kort, og brat forbi,

Dog, stundom er der en Gierning i;

Det er slig en. jeg her vil fortælle.
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Der boede ude i slig en Havn

En gammel Lods; jeg har glemt hans Navn,

Men ved han var med „paa Reden".

Der slog han som Unggut hiin høie Dag,

Da Nelson heiste det hvide Flag;

Og saa kom han hjem efter Freden.

Nu var han lud og veirbidt og graa.

Hans trende Sønner var saa som saa,

Efter Alles Dømme derude.

Sjøgutter var de for vist og sandt;

De nævntes de Første paa denne Kant,

Naar det gjaldt at borde en Skude.

Naar Ilingen tykned og Sneekavet drev, —
Saa ud med Skjægten, — i Seilet et Rev, —
Saa foer de for Veirets Vinger.

De vidste hver Rende, trang eller bred,

De kjendte hver Baae langt af Led,

Og Skuden i Havn de bringer.

De skreg af Livsmod i Stormens Brag;

Og bar det imod, saa Slag for Slag

De slog til Baaden var fremme;

Men sloges de gjerne mod Brott og Brand,

Saa sloges de ligesaa gjerne iland

;

„Desværre", sa'e Folk derhjemme.

I slig en Udhavn, veed man jo nok.

Ligger som tidest en talrig Flok

Af fremmede Skibe for Anker.

Snart staar en Kuling fra urette Kant,

Snart er der Skade paa Seil og Vant,

Snart er der grisne Planker.
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Men saa er der Liv i den lille Bugt!

Inde paa Vangen gaar Dandsens Flugt

Med Fløiter og Klarinetter.

Danskens Viser og Russens Sang,

Engelsk Hornpipe og fransk Cancan

Broget sig sammen fletter.

De Tre, jeg nævnte, var stundom med

;

Men da var der Fare for Lagets Fred.

Jeg vil ikke Grunden granske;

Nok er det, det gik som et sikkert Ord.

At naar sine stærkeste Eder de svor,

Saa laa der paa Havnen Danske.

Engang en Sommer lob ind en Brig

Med rankest Reisning og smekker Rig,

Og med Dannebrogsflag paa Stangen.

Djervere Gutter var sjelden seet,

End de. som reved fra Raaen let,

Da Briggen stak ind om Tangen.

Næste Kvæld var der Dands og Spil,

Næste Nat gik der blodigt til, —
For den Nat var de Tre i Laget.

Danskerne handed, de Norske skreg;

Men Ingen seired, og Ingen veg.

Gjensidig hævdet var Flaget!

l)c Danske tærged med spottende Ord;

Men blodige Eder om Gjengjæld svor

De Tre ved det næste Stævne.

Saa Icttcd Briggen en vakker Dag;

Fra Gaflen flommed det fagre Flag.

Det M(»dc var lang Tid at nanne.
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Og onde Ord fik de døie. de Tre,

Fordi de kunde saa ilde sig tee;

Men den Tale var faafængt baaren.

Saa gik det en Sommer, og Høsten med;

I Uveir Vinteren lakked og skred,

Og saa led det udpaa Vaaren.

Da kuled det op i vildeste II

Med Sneekav og Skodde en Nat i April

;

Det brød paa Baaer og Grunde.

Den Nat var nok Ingen i Havnen til Ro; —

Da hørtes et Skud, — og saa hørtes to; —
Det kom fra de ydre Sunde.

Ved Varden samled sig Gammel og Ung;

Men Havskodden vælted sig tyk og tung;

Der var ikke Sjø at skimte.

Kun engang, hvor Brottet gik hvidt og gult.

Det lød som en enkel Torden hult.

Og de saa noget Rødt at glimte.

Da letted Skodden og Solen randt.

Det var som om Bølgerne røg og brandt^

Der de dukked hverandre i Hasten.

Men midt i Brændingen laa en Brig

Med rankest Reisning og smekker Rig,

Og med Dannebrogsflag fra Masten.

Det Flag, som stolt har viftet paa Val,

Det slog nu Luften som Nødsignal! —
Der var ikke Tid at vende;

Og Seilet bakked og Ankeret faldt;

Det var om Liv eller Død det gjaldt

I næste Minut kanhænde.
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Oppe ved Varden de Gamle holdt Raad :

„Er dette Veir for en aaben Baad?"

..Gaar ikke Sjøen for vældigt?"

Men alle klaged med enig Mund

:

„At det er Danske, som slig gaar til Grund,

Det tykkes os mest uheldigt".

„Over fra dem har vor Føde vi faat,

Sammen med dem har vi smuglet saa smaat;

Vi har mangt et Alniindings-Minde."

Saa Klagen lød i de Gamles Ring;

Men de Tre, de sagde nok ingen Ting. —
For de var ikke der at finde.

Dog. ud fra Odden der skar en Baad:

Rappere den, end de Gamles Raad,

Der den brød sig en Vei mod Veiretl

Stundom den dukked. stundom den steg;

Men de Tre i Baaden af Livsmod skreg; —
Saa var de ombord, havde seiret.

Sjoen gik sort, som flommende Muld ;

Uveirssolen gav Rødt og Guid;

Det tykned og gnistred om Vraget.

Det var som de tydske Farver tre -

De rakk sig fra Luvart, de spratt i Læ.

De bed cfter Dannebrogsflaget.

Da voxte Stævnet til Leg paa Val;

Der bævred ei længere Nodsignal

Ombord i den danske Skude.

De Tre. som kom, var med Farvandet kjendt;

Nu Ankeret kappet og Bougen vendt,

Saa lændses for alle Klude.
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Det bar fra Land mellem Skjær og Grund.

Snart ligger Briggen i Øresund,

Og rider imag for Anker.

Men Lodserne fra den norske Strand,

De fik sin Hyre, — de sloges iland, —
Men foer hjem i alleslags Tanker.

Dog, havde de bedre Lærdom kjendt,

De havde nok sagt som saa omtrent;

„Fortæl til de tydske Stormænd,

At maa I for Dannebrogsdugen slaa's,

I faar vel en Haandsrækning oppe fra os,

Men først fra de norske Nordmænd!"
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Sang

ved Festen paa Klingenberg 17de Mai 1861

Vi er et Folk, vort Land er frit!

Saa Ind i Sang og Tale

En Livsensjubel stærkt og vidt

Udover Norges Dale.

Med Smerte født, i Trængsler svobt.

Med Frimænds hvasse Ordlag dobt.

I Lovens hoie Billed stobt.

Brod Norges Aand sin Dvale.

Men ve dig, norske Mand, ifald

Du sløvt dig lukker inde

Bag Væggen i din Fortidshal,

Med Drømme om dit Minde!

End har du mangt et Slag at slaa.

End mangen Trængslens Vei at gaa.

End mangt et Seirens Maal at naa.

Flir Hvilen tor dig finde!

l-ri er du lorst. naar Aandens Flag

Tor loldes frit fra Stangen.

Naar Fædres fagre Tonelag

Tor tordne giennem Sangen.
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Fri er du først, naar Aasens Bryn,

Naar Vaardags Guid, naar Høstkvælds Lyn,

Gaar frem for Tanke, som for Syn,

I Hjemmets Lys fra Vangen.

Fri er du først naar Nordens Hegn

I Syd staar rejst og fredet, —
Mens mørskne Tiders Trældomstegn

I Øst er slængt bag Ledet.

Fri er du først med hele Nord!

Thi ve den Mand, der kun har Ord
Til Hjælp i Nøden for sin Bro'r; —
Hans Glemselsgrav staa redet!

Saa værg din Odel uforsagt,

Om Horn og Faner kalde, —
Og hold ved Varden Nattevagt,

I Fjeldets Sønner alle!

Speid over Grændsen viden ud,

Fra Dal til Dal bær Baalets Bud

;

For Frimand kjæmper Friheds Gud, —
Hans Sag kan aldrig falde!
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Sang

for Universitetet ved Halvhundredeaarsfesten

paa Klingenberg

den 2den September 1861.

Der drog en disig Dæmring over F)eldet;

Den bar det Bud: Snart Morkets Magt er fældet.

Men Folket saa idrømme

Et fjernt Morganasyn,

Et Slot med Spir og Tinde

Hoit over Aasens Bryn.

Over Hav maa dog Snekken fare,

For at naa til det solskinsklare

Tankens Slot.

Dog hist og her imelleni morke Graner

De vise Mænd har Syn. hvor Folket aner;

Den lange Fimbulsvinter

Med Drømmes Døs forsvandt, —
Da var det Norges Maidag

Lys over Landet randt:

Fagrest Syn var at se paa Fjeldct.

Der laa og lyste i Straalevældet

Tankens Slot.

Ja. det var FolkedriMiimcn. livsensbundct.

Med Folkesind og Idrætshænder grundet!

Saa rejstes frit et Lidskjalf

Paa Borgens høie Tind,

13 - Henrik Ihsrn: KflcrltJtc okrlfter I
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Og Odins kloge Fugle

Flø) derfra ud og ind.

Bygger Aanden dog end ihærdigt,

Aldrig saa du paa Jorden færdigt

Tankens Slot.

Det er som Kirken, rejst af Stridsmænd bolde;

Hvad Dagen bygger, bryder Nattens Trolde.

Op da, du unge Fylking, —
Staa tro paa Nattevagt,

Og værg om Tempelhallen,

Med Lysets Aand i Pagt.

Engang taarner sig Spir og Tinde,

Da skal Søjler og Buer binde

Tankens Slot.

Hil da vort Lidskjalf, Sædet i det Høje,

Med Langsynsvidder for det stærke Øje,

Derfra er Broer spændte,

Som aldrig brydes af,

Vidt over Rummets Ørken

Og over Tidens Hav.

Derfra vidnes skal lydt for Jorden:

Fagert bygget staar højt i Norden

Tankens Slot.
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I LUND.
Ved det nordiske Studentermode 1862.

Hil Slettens Dronning, hil dig. Skaane,

Du Hjem for Nordens første Drøm,

Hvor Slægtens Barndomsminder blaane,

Lig Fjeldes Rad bag Tidens Strøm.

Hid stævned fordum Nordens Ældste,

Hid gik dets Drotter frem til Strid;

Men ud af Dysten gik det frelste,

Forligte Nordens Gyldentid.

Dog nys Du saa et bedre Stevne,

Den nye Tids Braavallaslag.

Da Ættens Yngste var at nævne

I Fylking for vor Fremtids Sag.

Det er som end Valkyrien skotter

Udover Nord; hun Sejren ser;

Thi Nordens nye Slagdags Drotter

Var Øhlenschlæger og Tegner.

Her flommed Flaget først for Verden,

Det plantet blev i Sverigs Jord;

Vel modt da. svenske Mand. paa Færden

Med Brndrenc fra Dan og Nor.

Lad kun vor kloge Uven forske

Papirets Ord ved Nat og Dag, —
I Fylking Svenske, Danske, Norske

Har Ungdomslykken for sin Sag.
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Sang

ved Studenternes Hjemkomst fra Mødet

i Kjøbenhavn.

Den 22de Juni 1862.

Der meldes i en gammel Bog

Fra Hamars Storhedsdage

Om Fædres Sed, paa Farmandstog

Til fremmed Strand at drage;

Men vendte Snekken atter Stavn

Nordover mod sit Hjemlands Havn,

Da bar den Rigdom i sin Favn,

Da bar den Guid tilbage.

Dog helst, der siges, bar den frem

Fra fjerne Verdenskanter

En Høst, som har i Syden Hjem,

Af Frø og fagre Planter.

De voxte godt i Norges Jord,

l)e blomstred, lig en Haves Flor;

Thi de tog Odelsgrund i Nord,

De Sydens fagre Planter.

Slig foer og Du i Bølgedands

Til Frænden i det Fjerne;

Du fører Aandens Guid til Lands

Og mangen vægtig Kjærne.

Ja, Ungdomshjertets dybe Nyn,

Hvert Tankens Kjække Sejerslyn,

Hvert Kunstens fagre Storhedssyn

Er vel en vægtig Kjærne!
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Men gavnløst er dit Virke brudt —
Det tor Du aldrig glemme —
Ifald Du horer Færdens Slut

I Festfarvellets Stemme.

Hvert Fro skal brydes Odelsjord

Til Friluftstrivsel i vort Nord, —

-

Et Drivhusliv for Frænders Flor

Har kun i Sagnet hjemme.

Thi engang maa det kjendes dog.

At Danmarks Bog tør pege

Mod Lys i Norges Graneskog,

Som Gran blandt Sverigs Ege.

Dit Hjemlands Træ dør aldrig ud;

Det voxer bedst, som Friheds Brud,

Ilag med Frændestammers Skud,

Der spratt i Stævnets Lege.
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SÆTERHYTTEN PAA DRONNING-
BJERGET.

Reist er Hytten paa Norges Fjeld,

Rundt om dens Fod skal sig kjærligt blande

Roser fra Nordens Bakkehæld

Med Blomster fra mildere Lande.

Her skal fra Syd Erindringens Bud

Samles med Nordens kjærlige Tanke,

Stedse forynget folde sig ud.

Som den evigt grønnende Ranke.

Her til den lille eensomme Plet

Knyttes saa rigt et Minde,

Knyttes et Navn, — det er kun Eet,

Dog Trende slutter det inde.
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Sang

ved Studentersamfundets Fest

den 13de Januar 1863.

Vi sov i Nuet, sov os smaa, —
Og drømte os saa stcre;

Men Morgnens Vind skar Taagen graa,

Og Dagen kom tilorde.

Og Nordens Syn, som nys var lukt.

Jog Mindets døde Drøm paaflugt,

Og der blev Liv ved Sund, i Bugt,

Og Liv langs alle Fjorde.

Vi. Sønner af det norske Fjell,

Som Grandfolk sor ved Sundet —
Det vaagne Norden — skjønner vei,

Forlænge har vi blundet.

Til Drøm er Natt, til Daad er Dag,

Til Sejr i Kamp er hejst vort Fiag.

Saa vist, som Værget hvast i Slag

Har forst sin Gjerning fundet.

For god er Lovemankens Kagg,

Til Kjældcrliv at friste,

Som Gyldenpynt paa stovet Plagg

Udovcr Mindets Kiste.

Den rystes skal til Værn og Held

For Brødre tre fra Sund og Fjell

;

Se, derfor skal vort Lag ikveld

Ej tære Mindets Niste.
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Nej, udåd, fremad vil vi se,

Tilhavs i Dagens Bulder,

Som Aandens Adelsbrødre tre,

Med Korset paa vor Skulder.

Vort Maal er et for j ættet Land;

Alt højner sig dets fagre Strand. —
Øg Sejl! Dit Minde, Nordens Mand,

Er Korset paa din Skulder!
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Sang

ved Studentersamfundets Bal

den 13de Februar 18ti3.

Der staar et lokkende Underslot

I Mindets dæmrende Morgen

;

Men Dagens Skyer sit Alvorsgraat

Drog. lig et Slør, over Borgen.

Dog — fylder Festens Lyst dit Sind,

Slaar Sjælen sine Vinger,

Og Flugten gaar mod Borgens Tind,

Hvor Skjonhed ler og klinger.

Ja, den er mer end en Hygtig Rus,

Den Stund, som vies til Glæde;

Den er et svalende Aandesus

Paa Dagens Slaphed og Lede.

Den er en Higen mod det Hjem,

Hvor Sjælen laa som Larve.

Og som forklaret stiger frem

I Toner, Lys og Farve.

Saa drik af Livsglædens stærke Væld.

Gaa ung og varm til dit Virke.

Og saa paa Skyflugt i Festens Kveld

Mod Skjonheds vinkende Kirke.

H\\ hver med Sangbund i sit Brvst.

Med Syn for jublens Baner,

Med Vinger for den glade Dyk<t.

Hil Festens fagre Svaner!
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HIL SANGEN!

Længst taug de norske Tunger,

Lig Fuglen stur og sky;

Nu frigjort Sangen runger

Fra Fjord og Bygd og By.

Langs Led i lyse Sommer

Gaar Sangens Sønners Lag, —
Foran som Mærke flommer

Kvinders fagre Flag.

Forvist en Løftets Evne

I Bergensfærden bor, —
I Vikens Sønners Stævne

Med dem fra Throndhjemsfjord:

Den Fugl, som Farten vover

Rundt Lindesnæs og Stat,

Han naar vel engang over

Kjøl og Kattegat.

Ja, unge Norges Røster

Skal runge lydt engang

Blandt dem fra Sør og Øster

I Nordens Trefoldsklang;

Da nævnes skal med Ære,

Hvo Tanken tog i Favn, —
Men fremst skal Tonen bære

Gamle Bergens Navn.
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Studentersamfundets Halvhundrede-

aarsfest

2den Oktober 1863.

Vort Samfund har en Saga

Lig Norges Senner flest:

1 Ringhed blev det fostret.

Og Nod var daglig Gjæst; —
Det stred, som Nordmand strider

For Liv sin længste Dag, —
Med Selvhjælps Styrkebelte,

Under fattigt Tag.

Vort Samfund har en Saga

Hver Normands Saga lig:

Det ejer Mindeguldet.

Erindringsskatten rig,

1 Friheds Morgen fostret,

I Storværkstider dobt. —
1 Folketankens Billed

Mejslet ud og stobt.

Da Frihedskraften Homnied

Rundt Land i vildest Trods,

Hvor svulmed Aand og Arme

Ubændigt, som blaiidt os?

Men da saa Klarheds Dæmring

Forjog den vilde Kus,

Faldt og det forste Dagskjær

Paa Studentens Hus.
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Gaa foran ! Det er Kravet.

Gaa foran al din Tid!

Gaa foran, hvor det gjælder,

I Norges Ungdoms Strid!

Skjønt femtiaarig Gubbe,

Du er jo ung endnu, —
Du har af Iduns Æbler

Tusind fagre, Du!
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TILL DH MEDSKYLDIGE.

Mit Folk, mit fattige Land i Nord,

hvor Solen stænges ude bag Faan og Fjelle,

hvor Foden hæmmes af Urd og Fjord,

og Sjælevingen stækkes af værre Vælde,

for dig vil jeg synge en Tungsindssang, —
kanhænde, som Norges Sanger, min sidste,

thi ingen Digter synger end en Gang,

hvor Salmen er sungen over Folkets Kiste.

Og Sotten er briidt ud ; jeg ojner et Lig;

uhyre, som Ymers Aadsel det ligger;

Pestluften oser over Vang og Vig,

og smitter baade Stormand og Tigger.

Klæd Liget med alle Norges Plag!

Hjælp, unge Slægt, sænk det dybt i Havet!

Hvor Jarlen og Jomsborgs Mænd holdt Slag.

der ligger Kjæmpeliget bedst begravet.

Sidd ikke længer og gjem paa den dode,

som Harald gjemte paa Snefrids Lig;

tro ikke. som han, at skimte Kinder rndc

og høre Hjertet slaa under Linets Flig.

Det. som er dodt. lyves aldrig tillive,

det. som er dodt. maa i Morket ned;

et Hvcrv har det dnde kun; det. at give

sig selv till Næring for nylagt Sæd.
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Men denne gjækkende Leg med det døde,

den har du legt gjennem lange Aar;

denne Løgnens Livsleg er din Folkebrøde,

og ud af den Leg du med Helsot gaar.

Dog, fælles Skyldvægt rammer ej alle,

med tifold Tyngde truer den dem,

som stilled sig først i Fylkingen frem;

men hundredfold synded dine Skålde!

Vi har leflet og bolet med en udbrændt Slægt,

sminket Liget af de stærkere Tider,

festklædt alle Mindehallens Bjelker og Sider,

til Fryd for Dverge, med Kjæmpevaabens Vægt.

Om Fortidens Dag bruste Sangen i Nuets Natt —
alt var Rus; alt var Gilde; ingen husked at drøfte

om den kan med Rette tåge Arvens Skatt

som. fattes den Næve, der skal Arven løfte.

Nu sænker sig vindstillt Vejr over Landet,

en lummer Luftning slører om Fjell,

det er som en svigfuld Gift var blandet

ved Sejdkunst i Folkets livende Væld.

Lig sturende Fugle, naar Sol formørkes,

jeg ser hvor mit Folk sidder spredt og tyst,

dets Sener slappes, dets Marg fortørkes,

det skumrer ved Middag over Dal og Kyst.

En Digter styrer i Folkestrømmens Retning,

vel sandt; fremst skal hans Mærke flagre og slaa;

men bent till Maalet han vil og maa,

h\or Tidsgaaden peger paa sin Gjætning.
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Folkets sugende Længsel han loser med sin Sang,

han skrifter dets Brøde, tolker lydt dets Anger,

sukker, naar det skakes af Angst; dets dulgte Trang

klæder han i Ord, - derfor er han Sanger.

Se. derfor har jeg vendt mit Syn som mit Sind

bort fra Fortidens sjæledræbte Sage.

bort fra vor Løgndrom om Fremtids Dage,

og smyger i Nuets Taageverden ind.

Inde i Granskogsensomheden vil jeg vandre.

vandre med Regnvejrstyngsel over Kappen klam,

søge Høstkveldsmørket. som har Skjul for Skam

og Søvn for Sorgen till mig som till de andre.

Mit Digt er at lignu med en Aas der hnjner

sig lyngklædt, i Skraaning. jævnt over Bondens Gaard,

men bagenfor Aasen, dersom frit du staar,

en Krands af glittrende Tinder du ojner.

Snart stærkt snart lindt er till Sangen mit Langspil stemt»

underspundne Strenge dirrer og farver Klangen'

inderst inde er et Digt i Digtet gjemt.

og fatter du det, mit Folk. da fatter du Sangen.
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EJNARS SANG.

Agnes, min dejlige Søster,

sig hvorfor dit Hjerte slaar?

Lad ikke Fjellet dig ængste og skræmme;

du er i din Moders Gaard.

Agnes, min Friluftspige, —
vi to har ej nødig at grue;

lydige Børn tør gaa om Kveld

i den mørke Spøgelsestue.

Du er i din Moders Spøgelsestue;'

men vær ikke klemt i Aanden; —
din Broder følger dig jo med Sang,

og holder dig trofast i Haanden.

Lad dig ej skræmme hvad du saa horer,

om Hyl, eller Hundetuden;

det er ikke Kveld, det er ikke Natt;

her er kun Skodder for Ruden.

Ude er Solskin og lysen Dag;

snart aabner sig Dørens Bue;

lad os kun trøstig gaa syngende gjennem

den mørke Spøgelsestue!
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BRANDS BØN.
Herre, gjør mig paa Smerte rig;

skygg for hver fristende Glædel

Pidsk mig ind under Forsagelsens Fligl

Herre Gud Fader i Himmerig,

lær mig at lide og bede!

Lær mig at gaa gjennem Kjødets Land

blind for Sol og for Sommer.

Lær mig at ville mer end jeg kan.

Raab paa mig. Herre, min Frelsermand.

og hoj saa mit Sind, at jeg kommer!

Jorden er som en Vinternatt;

alle Sorger er tindrende Stjerner.

Som Lys for Vildfarendes Fod er de satt;

slukkes de Lys, da gaar jeg forladt;

jeg ved ikke den, som mig værner.

Sorgen sidder som Dronning prud

i sit isnende Nordlysklæde.

Følg mig, alle, i Natten ud!

Herre, Herre, du Himmerigs Gud,

lær os at lide og bede I

Jtenrik lb»cn ; FftcrliJtc «krifrer I.
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KOR AF „KONGSEMNERNE".

DOMINE COELI.

Himlens Herre, dine skarer du sende

til sejr for sandhedens sag;

er hun falsk, — hendes kød du til aske brænde,

som en lynild paa dommens dag!

GLORIA IN EXCELSIS DEO!

Lovet være Herren i det høje!

Åbenbaret har han sin magt;

miraklet er fuldbragt; —
lovet, lovet være Herren i det høje!

MUNKENES SANG.

Sankt Olaf og sankt Peder,

stat op og ruster eder,

knus slangen med jer hæl ;
—

sankt Halvard og sankt Thomas,

og alle helgne Romas,

slå kreds om bispens sjæl!

Nu er han hårdt i vånde;

ryk ud imod den onde,

sankt Patrick og sankt Sveder,

sankt Olaf og sankt Peder,

sankt Halvard og sankt Thomas,

og alle helgne Romas!
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JUDAS.
Blandt disciplerne var han en fremmed fugl,

bogstavelig vognens tolvte hjul.

Hvad didhen drev ham, er lagt ad acta;

historien melder kun åbne facta.

V\ ved. i samvittigheds-dvale dysset

gik han lige hen og gav Frelseren kysset.

Da vandt både himmel og helved spillet.

Men hvad, om nu judas ej havde villet?
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VED AMALIE HOLCKS BARE.

Alt, hvad verden rummer som det bedste,

kunstens værk i farver og i klang,

skønheds værk, som ordet fik at fæste,

har hun elsket paa sin livsensgang.

Alt, hvad dejligt jorden slutter inde,

sol og dugg og skyggens lune fred,

strømmens løb og dalens duft den linde,

har hun elsket, søgt og dvælet ved.

Alt, hvad åndens rige i sig fatter,

sandheds trang og troen fuld og hel,

klarheds drift, den drift, som lyset skatter,

har hun elsket i sin dybe sjæl.

Der sank tungt et slør om hendes pande,

mørkned tanken i en årlang nat,

her, i støvets tågefulde lande,

fandt hun aldrig klarheds tabte skat.

Men i smertens dage, sorgens nætter

ser i festglans jeg det lille hjem,

stille gæster sig ved lejet sætter,

lys og skønhed stråler ud fra dem.

Alt, hvad livet rummer som det bedste,

ømheds agt og kærlighedens trang,

offersind, som ord ej magter fæste,

fik hun nyde på sin smertensgang.
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Alt, hvad dejligt jorden slutter inde.

mildheds sol og troskabs lune fred,

alt. hvad hun har elsket som en kvinde,

fik i kvalens tid hun kvæges ved.

Derfor er der skonhed over doden,

festglans over kistens sorte fjæl,

lyshåb over savns og minders møden —
gå med klarhed, bundne, løste sjæl.
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TIL FRØKEN EMMA KLINGENFELD.

Hvad hjemme jeg digted på nordisk sprog,

fra syd mig imøde som genlyd slog.

Det slog mig imøde med mildere klang;

og dog var det min egen nordiske sang.

Det var ikke genlyd fra sneklædt fjeld;

det var skogens genlyd en sommerkvæld.

Just så må det være, hvis digterens tolk

skal bryde ham vej blandt det fremmede folk.

Tag da som tak et andet værk

om en nyere tid og en mindre stærk.

Det folder en høstnats billeder ud,

og ingen sol bringer morgenbud.

Det handler om kvinder med ild og mod;

det skrider i mørke, det ender i blod.

Du unge kvinde, — fra hjemmets ly

lad det flytte din ånd til Norden påny!

Lad det føre dig op til Trondhjems fjord,

hvor tagerne hænger som sørgeflor.

Lad Elines skygge forbi dig gå;

hendes moders også. Men glem, hvad du så

Og vend så tilbage til Isars strøm —
som vækket op af en trøstesløs drøm.
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MED ,.BRAND" TIL EN ÅRSGAMMEL
PIGE.

28. April 1896.

TIL LILLE ELDRID!

Gid dit liv må føje sig som et digt

om den store forsoning mellem lykke og pligt.





PROSASTYKKER





En drøm.
(Referat ved B. Ording.)

Under en vandring „over vidderne" overraskedes vi, for-

vildede og udtrættede, af nattens mørke. Som Jakob fordum

lagde vi os til hvile med stenene under vore hoveder. Mine

kamerater slumrede snart; selv formaaede jeg ikke at sove.

Endelig seirede trætheden over mig; da stod i drømme en engel

over mig, som sagde: staa op og følg mig. Hvorhen vil du føre

mig i dette mørke? spurgte jeg. Kom — gjentog han: et syn

vil jeg lade dig se, menneskelivet i dets virkelighed og sandhed.

Saa fulgte jeg — med banghed, og nedad gik det som over

uhyre trin, indtil fjeldene buede sig over os til mægtige hvæl-

vinger, og derudenfor laa en vældig dødningeby med alle dødens

og forkrænkelighedens rædselsfulde spor og tegn: en hel verden,

liglagt, sunket sammen under dødens magt, en afbleget. visnet,

udslukt herlighed. Over det altsammen — et svagt, dæmrende

lys, dystert som det, kirkemurene og et hvidmalet gravkors

kaster over kirkegaarden, i mere lys, end de kunde give de

hvidblegede benrader, som i uendelige rækker opfyldte de dunkle

rum. En isnende banghed kastede synet over mig der ved

engelens side: „her ser du, alt er forfængelighed". Da kom en

susen som af de første svage slag af en begyndcndc storm,

som et tusindfoldigt stønnende suk, og den vokste til en hvi-

nende storm, saaat de døde bevægedes og strakte armene ud

imod mig ... og med et skrig vaagnede jeg vaad af nat-

tens kolde dug.
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Norsk Stilebog.

1. Om Vigtigheden af Selvkundskab.

Blandt alle Tænkningens Grene er maaskee Undersøgelsen af

vort eget Væsens Beskaffenhed en af dem, hvori den største

Opmærksomhed og Upartiskhed er nødvendig, foråt komme til,

hvad der er Formaalet for enhver Grandskning, nemlig Sandhed,

Selvkundskab forudsætter den nøieste Agtpaagivenhed paa os

selv, vore Tilbøieligheder og Handlinger og først ved Resul-

taterne af en saadan lagttagelse er det mueligt for Mennesket at

komme til en klar og rigtig Erkjendelse af sin Characteers Be-

skaffenhed.

Hvor vigtig denne Kundskab er for os, fremgaaer allerede af

dens Benævnelse, Selvkundskab, Kundskab om sig selv og det

maa være Mennesket høist magtpaaliggende at tilegne sig denne,,

thi ethvert af vore Foretagender fordre dens Bistand altformeget,

til at den uden Skade skulde kunne undværes. —
Efter de forskjellige Hensigter, hvori Mennesket gjør Brug af

sin Selvkundskab, kan Vigtigheden af denne siges hovedsagelig

at vise sig i to Retninger, nemlig:

1. i Henseende til vor Aands vidre Uddannelse og Udvikling

og dernæst

2. med Hensyn til vort materielle Velvære, vore Foretagender

og vort Forhold til andre Mennesker. —
Hvad det første Punct angaaer, da er det indlysende at Menne-

sket nødvendigviis maa besidde et tilstrækkeligt Kjendskab til sig

selv, dersom heldige Fremskridt i den antydede Retning skulle

kunne ventes. Antage vi nemlig, at det tænkende Menneskes For-

maal i aandelig Henseende er, stadig at udvikle sine Sjeleevner,

at klargjøre sine Begreber og idetheletaget saavidt mueligt at

aflægge de Feil, som Tilbøielighed eller ydre Foranledninger

kunne have fremkaldt, saa fremgaaer heraf tillige den overvei-

ende Indflydelse, Selvkundskab udøver paa Menneskets Bestræ-
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beiser i denne Henseende. Man niaa kjende sig selv, foråt vide

paa hvilket Standpunct man befinder sig og i hvilke Retninger

Forbedringer ere nødvendige. Mennesket maa være sig sine

Feil, saavelsom sine gode Egenskaber bevidst, foråt kunne af-

lægge hine og endmere udvikle disse, det maa k)ende

sine Lidenskaher, foråt kunne hæmme dem, naar de true med

Udbrud og saaledes efterhaanden svække den Magt, de have

tilkjæmpet sig. Dog ikke herved allene, men tillige som Hjælpe-

middel til Bedommelse af Andres Characteer og til Menneske-

kundskab ialmindelighed er det nødvendigt. rigtigt at have op-

fattet sin egen Gemytsbeskaffenhed og Tænkemaade, da det kuns

ved Slutninger uddragne af denne er muligt for Mennesket, at

komme til et nogenlunde sikkert Resultat i nævnte Henseender. —
Af det her kortelig Anførte er det indlysende at Selvkundskab

betinges som Grundlag for Menneskets Aandsudvikling og intellec-

tuelle Fremskridt idetheletaget; men det er vistnok Færre end

man skulde ønske, som i denne Retning gjøre Bru»? af det Kjend-

skab til sig selv, som de maatte have erhvervet sig. Mere al-

mindeligt gjør derimod Mennesket Brug af sin Selvkundskab i

det practiske Liv, som et nødvendigt Hjælpemiddel til at fremme

sine materielle Interesser og det er de forskjellige Henseender.

hvori Vigtigheden af denne er skarpest fremtrædende, som her

nærmere skulle belyses.

Det maa antages, at ethvert tænkende Menneske, forinden

han fatter sine Beslutninger, overveier de Hindringer der kunne

modsætte sig saavelsom de Farer, hvormed Udførelsen kan være

forbunden, og det maa derfor være ham af Vigtighed at kjende

sig selv. for at vide om hans Kraft formaacr at bortryddc hine

eller hans Mod tillader ham at gaae disse imøde; og Kjendskab

til sig selv maa derfor altid være af overveiende IndHydelse paa

Menneskets Handicmaadc. da man cnc derved sættes istand til.

nogcnlunde sikkert at kimne beregne Hdfaldet af sine l-orehavender.

Det kan derfor vistnok ogsaa paastaaes, at saafremt Menne-
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sket virkelig selv formaaer Noget med Hensyn til sin Skjæbne,

saa vilde dette i end høiere Grad være Tilfældet, dersom det

besad Selvkundskab nok til altid at afpasse sine Handlinger

efter de Evner det havde til sin Raadighed og stedse kjendte sine

Tilbøieligheder tilstrækkeligt til ikke at lade dem faae Overhaand.

I enhver Retning af Menneskets Stræben udfordres altsaa

Selvkundskab foråt kunne virke til Held for sig selv og Andre;

— det er derfor høist nødvendigt at tilegne sig denne Kund-

skab og om det end er saaledes, at Mennesket, ved Erhvervelsen

deraf, idet han lærer sine mindre gode Sider at kjende, sættes

i den Nødvendighed, mere end engang at maatte ydmyge sig

for sig selv, saa kan denne Ydmygelse dog ingenlunde svække

Menneskets Selvagtelse, da den megetmere beviser en kraftig Villie

og en redelig Stræben for, hvad der er Menneskets Formaal i

Livet — Udviklingen af sine Aandsevner og Omsorgen for sin

timelige Velvære.

• Grimstad den 3die Febr. 1848.

2. Arbeide har Lønnen i sig selv.

Ved Arbeide forstaaes enhver Bestræbelse for at erholde et

tilsigtet, gavnligt Udbytte af en hensigtssvarende Virksomhed.

Der ligger saaledes i dette Ord en mere udstrakt Betydning, end

den, hvori man sædvanligviis opfatter samme, nemlig som en

anstrængende Anvendelse af legemlige Kræfter; — ogsaa aande-

lig Virksomhed i den antydede Hensigt benævnes Arbeide og det

er om denne, saavelsom om enhver anden gavnlig Virksomhed, at

den Sætning kan anvendes: Arbeide har Lønnen i sig selv. —
Der er i Menneskets Natur nedlagt Evner til Virksomhed og

Besiddelsen af disse er naturligviis et Gode ; men dette Gode

ligger ingenlunde i den døde Tilstedeværelse, det fremkaldes

tvertimod først derved, at de anvendes i den Hensigt, hvori de

ere givne, nemlig til Virksomhed. Arbeide bliver saaledes Mid-

delet, hvorved vi, saa at sige, egentlig først komme i Besiddelse
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af vore Evner, som et Gode betragtet; thi en Evne, der ikke

anvendes, er et Intet og en Evne, anvendt i en skadelig og

urigtig Hensigt er endog i sine Følger et Onde; men enhver

Virksomhed. hvorved et gavnligt Resultat tilsigtes, er Arbeide,

— følgelig er Arbeide ikke allene Middelet, men endog det eneste

Middel, hvorved vore Evner til Virksomhed blive et Gode for os. —
Hvad enten Mennesket bringes til Virksomhed af den indre

Drift dertil, som i hoiere eller ringere Grad er Enhver medfødt,

eller hans Forholde tvinge ham, saa bliver under alle Omstæn-

digheder Resultatet det samme. I første Tilfælde følger han sin

Tilbøielighed og har derved Erstatning nok for sin Moie, i andet

Tilfælde handler han af Tvang; men denne Tvang er i Reali-

teten et Gode, idet han derved sættes istand til at forbedre sin

Stilling og erhverve sig forogede Midler til Velvære og Nydelse.

Det er imidlertid ikke det materielle Udbytte af Virksomheden,

som forstaaes ved den Løn, der ligger i Arbeidet, da dette Ud-

bytte snarere fremgaaer som en Følge af Arbeidet. Ved den i

Arbeidet liggende Belønning forstaaes derimod den Nytte, som

er forbunden med selve Virksomheden uden Hensyn til Resul-

taterne af samme, og hertil maa da fornemmelig henregnes:

— At Legemet styrkes og, som en Folge heraf, Sundheden

vedligeholdes, at Sindet opmuntres og forædles, idet Tanken er

rettet mod et gavnligt Maal, at Ideerne klargjøres og en stedse

videre og videre Mark aabnes for Forskeraanden, hvorved den

aandeligt Virkende beredes den Bevisthed at have gjort et Skridt

fremad mod det store Maal, Fuldkommenheden. — forsaavidt

det er Menneskeslægten givet. nogensinde her i Livet at naae

dette F^unct.

3. Hvorfor bør en Nation søge at bevare sine

Forfædres Sprog og Minder?

Det er kun ved en fra Slægt til Slægt igjennem Aarhundreder

fortsat Paavirkning af Fortidens Traditioner, at den I-'icndommc-
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lighed i Begreber og Anskuelser formaaer at udvikle sig som,

naar den fremtræder skarpt nok begrændsende, tilsidst erholder

Navn af et Folks nationale Characteer, imedens de ved Forfædrene

vundne Resultater ere Efterslægtens Eiendom og denne Besid-

delse fælles for ethvert Individ af det sociale Forbund, til hvilket

han hører; men det er netop i denne fælles Tilegnelsesret at

Grunden maa søges, til det indre Samhold og den ydre Af-

grændsning, der ene formåa at vedligeholde et Folks Existentse,

thi det er heri, at Nationaliteten har sin Rod, eller maaskee ret-

tere, dette er Nationaliteten selv.

Men dersom de Baand, der knytte en Nations Individer til

hverandre, hovedsagelig maa søges i den fælles Arveret til Fæ-

drenes Færd og Virken, saa maa det naturligviis være Nationen

magtpaaliggende at forskaffe sig den størst muelige Sikkerhed for

den Retmæssighed, hvormed den tilegner sig Fortiden, — den

maa søge at vedligeholde og klargjøre Alt, hvad der endnu minder

om Forfædrene og fremforalt Sproget, dette talende Vidne om

et Folks fælles Oprindelse.

Det er kun igjennem Minderne at Forfædrene endnu leve

iblandt os, det er igjennem Minderne vi ene formåa at tilegne

os Fortiden, — men det er paa Fortiden, det Bestaaende er

grundet; rystes Grundvolden, saa maa ogsaa den paa samme

opførte Bygning vakle. — Et Folk uden Fortid eller uden Min-

der om Fortiden har intet Holdepunct i Faren ; vidner Mindet

om fordums Storhed, saa ligger deri for Efterkommerne en for-

øget Opfordring til ikke at svække dets Glands, — er Mindet

sørgeligt saa eier det ogsaa rige Erfaringer. Der er i ethvert Menne-

skes Bryst nedlagt en vis Pietetsfølelse for de Begreber og Ind-

tryk han i sin Barndom har modtaget; tænker man sig en Na-

tion som Individ, saa bliver Fortiden dens Barndomserindringer,

— de ville altid tale trøstende og advarende, de ville være et

kraftigt Værn mod Demoralisationen, hvorfra denne end maatte

have sit Udspring.
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I Anerkjendelsen af den Betydning Forfædrenes Minder have.

ligger tillige en Forpligtelse til at vedligeholde dem. Herved

forstaaes "naturligviis ikke blot de synlige Mindesmærker om For-

tiden, men ogsaa ethvert aandeligt Vidne, ethvert i Folkecharak-

teren indflættet Træk fra den svundne Tid og fornemmelig Bi-

beholdelsen af Forfædrenes Sprog, der sikkerlig danner et af de

vigtigste Baand mellem dem og os. Det er ikke herved ment

at en Nation ved Stagnation og ufornuftig Fasthængen ved det

Gamle skulde værne om Fortiden og dens Minder; det er tvert-

imod ved stadigen at udvikle og forædle det Modtagne, uden

nogensinde at tabe dets Udspring afsigte, at Efterkommerne

rettelig hædre Erindringen om de Slægter, der have overdraget

dem Fortidens rige Arv.

Dog ogsaa mod de kommende Tider har Folket isaahenseende

Forpligtelser; hvad Forfædrene have virket for de nulevende

Slægter, det bor det disse at overgive til de kommende; thi

ogsaa Nuet tilhorer Fortiden med Hensyn til det følgende Øie-

blik og det er Nutidens Sag at klarne og saavidt mueligt at

virkeliggiøre, hvad de svundne Slægter have begyndt, tænkt eller

ahnet. da det er paa denne Grundvold, at Fremtidens Forhaab-

ninger skulle bygges.

Kortfattet Oversigt over Samfundets
Historie.

Det ligger i Tingenes Natur, at del for ethvert Samfund maa

være af Interesse at kjende, hvilke Anskuelser der have giort

sig gjældende og hvilke Forholde der have gestaltet sig inden

Samfundets Omraade giennem Tidens Vexel.

Saaledes forholder det sig med Nationerne, saaledes med de

snevrere sociale Forbund, hvorfor da ikke ogsaa med Studentersam-

fundet? Her raader en fælles besjælcndc Aand, her stræbcs mod

1.^ Henrik \b%tn: Kflerlldtc »kilflcr I
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eet Maal, her aabenbarersig et indre Samhold og en ydre Afgrænds-

ning; og hvis dette indrømmes, troer jeg at turde paastaa, at hiint

Samhold end mere vilde inderliggjøres, naar deMinder, der knytte

sig til Samfundets Fortid, overgaves dets Medlemmer til fælles Eie.

Man misforstaae ikke disse Ord, man vente ikke, at jeg i

denne Skildring agter at fremlægge et detailleret Totalbillede af

Studenternes Liv og Færden fra Samfundets Oprettelse af; hertil

vilde jeg ikke være istand, selv om de Kilder, der staae til min

Raadighed end ikke vare nær saa sparsomme og fragmentariske,

som de i Virkeligheden ere. Men det er netop denne Mangel

paa Kilder, der har bevæget mig til at foretage nærværende

Arbeide. En Menneskealder er forløben siden Samfundets Stif-

telse; mange af de Mænd, der medvirkede hertil og i de nær-

mest paafølgende Aar udgjorde Samfundets Medlemmer have

allerede forladt Verdens Skueplads, — af dem, der endnu leve,

ere Nogle dragne i Vest, Arfdre i Øst, og dersom Erindringerne

fra hine Tider skulde kunne reddes fra at drukne i Forglemmel-

sens Hav, saa maatte det altsaa nu være paatide at foretage

Noget i denne Hensigt.

At en Fremstilling, som nærværende, umuligt kunde bygges

paa skrivtlige Vidnesbyrd alene, er en Selvfølge; disse ere, som

sagt, ikkun i sparsom Mængde tilstede. Mundtlige Traditioner

maae altsaa udfylde det Manglende, og det er derfor høist rimeligt

at Fremstillingen ofte mere end tilbørligt vil komme til at bære

hint Præg af subjective Opfattelser, som altid maa characterisere

en Skildring, der ikke kan grundes paa en critisk Prøvelse af

upartiske og fleresidige Beretninger. Nærværende Forsøg bliver

derfor ogsaa kun at betragte som en Grundsteen, hvorpaa det er en

Kommendes Sag at bygge et større og mere omfattende Værk.

Forinden jeg gaaer over til de egentlige Skildringer, maa det

være mig tilladt i nogle Ord at redegjøre min Opfatning af de

forskjellige Former, hvorunder Samfundet fra dets Grundlæg-

gelse af har afpræget sig.
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Der er en Mening, som især i de senere Aar har gjort sig

gjældende, nemlig den, at Studentersamfundet igrunden er et

politisk Selskab, at dette Selskab til forskjellige Tider har havt

demokratiske, absolutistiske, ministerielle Tendentser o. s. v. —
Dersom man ved Samfundets Tendentser forstaaer de enkelte

Medlemmers politiske Anskuelser, saa er det meget rimeligt at

man ved at kaste disse paa Vægtskaalen vilde komme til det

Resultat, at til forskjellige Tider har snart den ene. snart den

anden Mening havt Overvægten. Men ligesomSamfundetoprindelig

ikke er stiftet i noget politisk Øiemed, saaledes har det og i

Virkeligheden vist sig, at Politikken blot har havt en underordnet

og ialfald kun indirecte Indflydelse paa Samme. Hvad den Aand

angaaer, som inden Samfundets Omraade har gjort sig gjældende,

da forekommer det mig, at denne under sin Udvikling har frem-

kaldt tre Perioder i Samfundets Historie, hvilke jeg har troet

at kunne benævne:

1

)

den danske Periode,

2) Norskhedsperioden,

3) den skandinaviske Periode,

hvad jeg hermed egentlig mener, skal jeg i et følgende No. til-

lade mig noiere at udvikle.

Om Samfundstheatret
Samfundsthcatrct hcgyndtc i Vinter mii \'irksonilicd under

meget lovende Auspicier. Theaterdirectionen syntes med Kraft

og Interesse at tåge sig af Sagerne, og i kort Tid havde vi to

Gange den Fornoielse at overvære sceniske Præstationer. men

hermed lod del ogsaa til at være forbi. Saavidt mig bekjendt

var det almindelig antaget blandt Studenterne, at der i Markeds-

ugen vilde blive givet en scenisk Forestilling paa det drama-

tiske Selskabs Theater; og unægtelig havde Theaterdirectionen

ved denne Foranstaltning imodekommet et almindeligt Ønske,



— 228 —

ikke alene blandt Studenterne, men ogsaa blandt Mange

udenfor denne Ciasse. At give Forestillinger indenfor Samfun-

dets fire Vægge, og kun for dettes Medlemmer, kan være godt

nok og vistnok have Omstændighederne ofte gjort det nødvendigt

at indskrænke sig hertil; men ligesaa vist er det ogsaa at offent-

lige Forestillinger maa være at foretrække. Det er fra os at

den norske Scene skal udgaa, har der for nylig været yttret her

i Samfundet. Dette er unægtelig vakkre Ord, og ønskeligt vilde

det derfor ogsaa være, om man ret snart gjorde det første

Skridt paa den Vei, der i saa Henseende maatte betrædes; thi

at vort offentlige Theater skulde rekrutteres af Studenternes

Midte er vistnok blot et fromt Ønske, ialfald saalænge den

meget omskrevne Trang til en norsk Scene virkelig er saa tvivl-

som, som for nærværende Tid. De forberedende Arbeider blive

altsaa egentlig vor Sag, det er os, der skal vænne Folket til at

høre den norske Tunge fra Bredderne; men Hovedstadens Pub-

licum er ikke Folket; at reise Landet rundt for at præke Re-

former i Theatervæsnet lader sig ikke gjøre. Hvorfor griber

man da ikke Anledningen til at udstrø den gode Sæd i en saa

vid Omkreds som muligt, og hertil er dog Markedstiden for-

trinlig skikket. Forøvrigt maa !jeg imidlertid gjøre opmærksom

paa, at jeg er aldeles uindviet i Samfundstheatrets Mysterier, og

det er saaledes meget muligt, at Directionen har havt vægtige

Grunde til at opsætte den paatænkte Forestilling. Da imidlertid

vistnok Fleerheden af Studenterne svæve i samme Uvidenhed

om denne Gjenstand, saa vilde en tilfredsstillende Oplysning

desangaaende sikkert være kjærkommen.

Asylet paa Grønland,
Studentervaudeville i een Act.

„ Asylet paa Grønland" blev efter dets første Opførelse under-

kastet en Critik i Samfundsbladet, hvilken, som jeg troer, i flere
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Puncter trænger til at modificeres. Stykket er nu atter gaaet

over Scenen, og dersom ingen Protest nedlagdes mod hiin Cri-

tik, saa vilde Stykkets anden Opførelse vistnok staa som en

Besynderlighed for de Mange, der i Fremtiden ikke ville faae

Anledning til at fælde nogen selvstændig Dom over samme; jeg

har derfor troet det nødvendigt at dette Stykke atter i nogle

Ord blev omtalt.

Vi ere i de senere Aar blevne bekjendte med en ny Art af

Skuespil, hvilken, om den end ikke af Æsthetikerne indrømmes

Plads blandt de dramatiske Kunstformer, dog i en vis Forstand

har erholdt sin Berrettigelse, — jeg mener nemlig Studenter-

komedien.

Det er Hostrup der har indfort denne hos os; thi om vi end

før hans Tid havde Stykker der vare skrevne for Studenter.

saa vare disse dog ingenlunde Studenterkomedier. ligesom den

sande Studenterkomedie ikke behøver at være skreven for Stu-

denter. Studenterkomedien er det Skuespil der viser os Stu-

denten i hans Stræben og Tragten, der fremstiller os, hvorledes den

Idee Studenten repræsenterer, gjennem Conflicter med sine Modsæt-

ningcr udvikler sig og vinder fremad mod sit Maal. Dette ind-

skrænkede Territorium, som Studenterkomedien ikke kan over-

skride uden at ophæve sit Begreb, maa nodvendigviis hos de

enkelte Frembringelser i denne Retning foraarsage en vis Eens-

formighed og tilsyneladendc Mangel paa original Opfatning hvad

Stoffet angaaer; men dette kan ikke være anderlcdes da enhver

Studenterkomedie nødvendigviis maa udvikle den samme (jruiui-

idee. nemlig Fremstillingen af det Aandige, repræsenteret ved

Studenten, i dets Brydninger med det ikke-Aandige, der her maa

fremtræde som Spidsborgerlighed. Alt hvad man saaledes knn

fordre af en Forfatter i dette Genre er at han skal gjengive os

det forhen Udtalte gjennem en ny og selvstæiidigt opfattet Form.

Dog denne Isolerethed, hvorunder Studenterkomedien befinder sig

ligeoverfor de øvrige dramatiske Kunstarter, har ogsaa, eller
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burde ialfald have sine Fordele for Forfatteren med Hensyn til

hans Stykkes Bedømmelse; thi her har jo Critikeren et fasl

Udgangspunct og behøver ikke at famle om iblinde, ligesom

naar Talen er om dramatiserede Fortællinger, dramatiske Idyller

o.s. v. I Forbigaaende sagt er en „ dramatisk Idyl" igrunden en dra-

matisk Umulighed; Idyllen tilhører jo den episke Digteart og kan

følgelig ikke fremtræde i dramatisk Form, ligesaalidt som der i

kunstnerisk Forstand kan være Tale om episke Dramaer el. desl:

Hermed er det naturligviis ikke sagt at de Værker vi kjende

under hiin Titel ere forfeilede, men kun at Forfatterne have

henført dem under en uberettiget Kategori, — dog, det var om

„ Asylet" jeg vilde tale.

Jeg har ikke den forhen omtalte Critik ved Haanden og kan

saaledes ikke imødegaa samme punctviis. Saavidt jeg imidlertid

erindrer, paastaaer Critikeren at Stykket ikke er nogen Stu-

denterkomedie og hermed ville vi da gjøre Begyndelsen. Der-

som den ovenfor fremsatte Definition paa Studenterkomedien

befindes at holde Stik, saa vil det ogsaa indrømmes at nær-

værende Stykke nødvendigviis maa komme ind under det Begreb,

hvorunder det henregner sig. Det i Studenten personificerede

Princip seirer i CoUisionen med sin Modsætniog, og at dette

skeer paa en smuk og poetisk Maade haaber jeg senere at skulle

paavise. Endvidere heder det i hiin Critik at Stykket er uden

Handling og navnlig at Studenterne kun drikke Punsch. I en

vis Forstand er det vistnok ogsaa saaledes; men betragte vi

Sagen nøiere, saa vil det vise sig at de dog igrunden foretage sig

uendeligt meget Mere. Der gives Noget man kalder Selvvirk-

somhed, og dersom man ikke véd at benytte denne, dersom

man ikke forstaaer at læse mellem Linierne, saa vil man finde

ethvert Billede overfladisk, uden Dybde, uden Baggrund. Naar

man har et godt men løseligt udført Træsnit foran sig, saa foler

man dog ingen Kunstnydelse ved at stirre paa de hinanden

krydsende Streger og Linier; Nydelsen indtræder først naar Be-
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skueren overgiven sig til Betragtningen af det Billede der frem-

stiller sig for hans Phantasie, og som Synet af Træsnittet har

fremmanet. Saaledes ogsaa i Skuespillet og navnlig i Vaude-

villen hvor Charactererne ikke engang bør udføres anderledes

end i Træsnitmaneer. Vel er det i det her omhandlede Stykke

saa at Studenterideen kun belyses fra een Side, nemlig fra

Livsglædens; men i denne ene Side ere Ideens ovrige Sider

implicite tilstede. Livsglad, glædende sig over Livet, kan kun

den være, der anskuer Livet fra et aandigt Standpunct. — thi

kun fra et saadant aabenbarer det sig i sin sande Skjonhed og

Rigdom; men dette Standpunct falder jo netop sammen med

Studentens; - det er fra dette han maa gaa ud for at be-

kjæmpe de Magter, som, baade i og udenfor ham selv optræde

fiendtlige mod Ideen.

For saa vidt er altsaa Critikerens Udgangspunct givet; men der

er endnu en anden fndersøgelse fornøden forinden man kan skride

til en Prøvelse af Stykkets Enkeltheder, nemlig om det op-

fylder de Betingelser man gjør til Vaudevillen i Almindelighed.

Studenterkomedien fremtræder nemlig altid gjennem en Tve-

form, det vil sige, paa eengang som Studenterkomedie og som

Vaudeville, eller maaskee rettere: den gjennem Studenterkomedien

gaaende Idee udtaler sig gjennem Vaudevillens I-orm. At dette

paa Studenterkomediens nuværende Udviklingstrin maa saa være

er let at paavise. 1 Vaudevillen er det episke Moment det frem-

herskende idet Situationen paavirker Charactererne og ikke om-

vendt; men det er kun gjennem det episke Moment som Me-

dium at Ideen kan fremtræde og anskueliggiøres i sin (^onflict

med andre Ideer.

Vaudevillen bliver derfor ogsaa den eneste brugbare Form for

Studenterkomedien ; Lystspillet. Vaudevillens Modsætning kan

ikke benyttes fordi det lyriske Moment her er dominerende.

Dette er udentvivl Grunden til at Hostrup har behandlet sine

tre til fire Acter lange Skucspil som \'audeviller, uagtet Stykker
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af den Længde, fra et andet Synspunkt betragtet, vistnok mere

vilde egne sig til at behandles som Lystspil.

I det her omhandlede Stykke ere Charactererne vistnok kun

løseligt tegnede; men i Vaudevillen udfordres heller ingen de-

tailleret Characteerskildring, da Charactererne her, som allerede

bemærket, ere af underordnet Betydning. Omridsene ere imid-

lertid skarpe nok til at holde de forskjellige Studenters Charac-

terer ud fra hverandre. Men samtidigt med denne Begrænds-

ning af Charactererne har Forfatteren lillige meget sindrigt

fremstillet for os Studenten ialmindelighed i hans forskjellige

Perioder. I Russen, Grøn, see vi ham endnu halvt som en

Fremmed i Helligdommen, der er opdukket for ham en Ver-

den, hvis Betydning han endnu ikke tilfulde fatter, men han er

begeistret fordi han føler at han, som Lassen synger, skal

„raade over den store Stat

som er Ideernes Rige."

Men her raader han ingenlunde endnu; det Store og Skjønne

vurderer han kun forsaavidt som det giver ham Anledning til

at udbringe Skaaler og holde klingende Taler. Det næste Sta-

dium finde vi repræsenteret af Lange, — han har passeret hint

Naivitetens Standpunct hvorpaa Russen endnu befinder sig;

men han staaer det dog nær nok til at anerkjende dets fulde

Berettigelse, hvorfor han ogsaa finder sig i at Munden, som han

siger, traver paa Grøn, medens han selv holder sig til Punschen.

Den Tredie i Rækken er Holm. Alt det Skjønne og Begei-

strende som i sin abstracte Almindelighed foresvæver de to

Foregaaende har han concentreret i en meget concret Form, nem-

lig i en elskværdig lille Pige, som her bliver

— „den Bro,

der knytter Livet til Ideen."

Tilsidst kommer Lassen ; han er gaaet et Skridt vidre, dog, som

det synes, ikke igjennem men udenom det Standpunct Holm

indtager, og herpaa begrundes den Rolighed, den Soliditet der
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udgjør Grundtonen i hans Væsen; — man seer strax at han

læser til Embedsexamen. — Ogsaa Spidsborgerligheden er skil-

dret i sande og naturlige Træk; den indskrænkede og fjottede

men dog godmodige Borgermand, ligesom ogsaa hans veltalende

Ægtehalvdel ere Figurer, hvortil Originalerne sikkert ikke ere

vanskelige at opdrive.

Mellem disse stridende Elementer skal nu en Forsoning til-

veiebringes, og det er hovedsagelig i denne Forsoning at Styk-

kets poetiske Side belyses; hvorfor jeg her et Øieblik maa

dvæle ved samme.

Paa Grønland, hvor Spidsborgerligheden udfolder sig i sin fro-

digste Flor, sidde Studenterne i deres lune Hybel; Larmen fra den

Verden der omgiver dem, gjenlyder rundt omkring dem, men

den anfægter dem ikke, thi det er ingen Lyd fra deres Verden.

Dernede driver Spidsborgeren sit Styverfængeri. dernede tumler

sig hans Tanke, dernede gjemmer han sit Alt; men dette hans

Alt er af et endeligt Indhold, derfor gaaer det ogsaa bogstavelig op i

Reg. Studentens lille Rige derimod staaer urokket, og her

aabnes nu et „Asyl" for den der tabte Alt fordi han rettede sit

Maal mod Endeligheden ; men Studentens Hjem kan ikke være

noget blivende Sted for Spidsborgeren saalænge et formidlende

Led ikke sammenknytter dem, dette Led maa derfor tilveie-

bringes og det fremtræder her gjennem Kjærligheden. -

Hvad Sangnummerne i Stykket angaaer, da forekommer det

mig at Forf: heldigen har undgaaet et SkjaT hvorpaa mangen

Vaudevilleforfatter er strandet. Man vil nemlig finde at han altid

har anbragt Musiken paa de Steder hvor den foregaaendc Dialog

danner ligesom et afsluttet Helt, og at Sangnummernes Indhold

egentlig er en Gjentagelse eller Udvidelse af hvad Dialogen har

udtrykt, og dette er Coupletternes oprindelige Bestemmelse. Der-

imod maa der i dem ingen Fremadskriden i Handlingen finde

Sted; thi de handlende Personer staa, medens de synge, uden-

for Virkeligheden, idet de give Tilskuerne et idealt Billede, af
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hvad de under Dialogen have fremstillet som empirisk Virkelig-

hed; de kunne følgelig fra dette Standpunct ikke virke som

Drivhjul i en Maskine der ligger indenfor Virkeligheden, nem-

lig i Stykkets Intrigue. Denne Feil finder man desuagtet ved

flere forøvrigt gode Stykker, f. Ex. „Abekatten", „Slægtnin-

gerne" o. Fl:; hvorhos det dog synes som om Forf: af disse

Stykker selv have indseet deres Misgreb, idet de ofte lade Per-

sonerne i Dialog gjentage hvad der under Sangen har udvik-

let sig, for derved ligesom at skaffe deres Fremadskriden paa

utilladelig Vei et Slags kunstnerisk Berettigelse.

En Person forekommer i Stykket, hvem jeg ikke kan komme

tilrette med, det er Poeten. Af det haandskrevne Expl: jeg har

for mig, seer jeg at Forf: har kaldt sit Stykke A. p. G. ell:

Poeten i Aabenraa. Dette hentyder paa at Forf: har betragtet

ham som Hovedpersonen; men da han staaer udenfor al Forbin-

delse med Stykkets Intrige, saa burde Forf: i dette Tilfælde have

udeladt alle de øvrige Personer og behandlet det Hele som en

Vaudevillemonolog. Dersom Hensigten med ham er at give den

litterære Forening en Snært, saa forekommer det mig at dette

ikke opnaaes; thi vel kunde en æsthetisk, men ingenlunde en

litterær Forening føle sig truffen herved. Dog, dennne Ubetyde-

lighed oversees allerede formedelst den kvikke Tone der gaaer

gjennem det Hele, og Forfatterens ^Undskyldning for Stykkets

gjentagne Opførelse var vistnok aldeles overflødig.

Om Samfundsbibliotheket.

Samfundet har som bekjendt en Indretning der fører Navn

af Bibliotheket, det vil sige, et Par Bogskabe hvorfra Udlaan til

Samfundsmedlemmerne finder Sted paa visse Dage om Ugen. Et

om ogsaa kun løseligt Blik i Catalogen er tilstrækkeligt til at for-
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er synderlig bevendt; -— man vil dersteds forgjæves soge Vær-

ker som dog vistnok efter de Flestes Mening burde findes.

medens man ligesaa ofte vil støde paa Sager der uden Skade

kunne være borte. Disse Bemærkninger om Samfundshibliothekct

ere nærmest foranledigede derved at jeg i Anmærkningsprotokol-

len har foreslaaet anskaffet ..Nationalbibliothek der Deutschen

Classiker", — hvilket Forslager blevet besvaretmed et Spørgsmaal

om Samfundet skulde ..bebyrdes" med en Udgivt af 30 Sp. Jeg

ved ikke om denne Bemærkning skylder Bestyrelsen sin Til-

værelse; den er ikke underskreven, — men da det jo er Besty-

relsens Pligt at gjennemgaa de Anmærkninger der gjøres i Pro-

tokollen, og da dette til mange Tider virkelig ogsaa iagttages.

saa er det meget muligt at det forholder sig saaledes

Dette er imidlertid ligegyldigt ligesom det ogsaa gjerne kan

være ligegyldigt enten det omhandlede Værk anskaffes eller

ikke; men hvad der ikke er ligegyldigt er det Princip der ud-

taler sig i hiin Anmærkning og som desværre lader til at have

været altfor conseqvent gjennemfort. nemlig det at Udgivter til

Bibliotheket ere Byrder for Samfundet. altsaa Noget som man

altid i saa ringe Grad som muligt bor paafore det. At Talen

her er om en forholdsviis større Sum forandrer ikke Sagen; thi

som Følge af det ovenfor paapegede 1'rincip maa jo enhver Ud-

tælling til Bibliotheket ansees som en ..Byrde", kun at denne

efter Summens Størrelse er større eller mindre

Jeg har ikke kunnet komme til Kundskab om enten der til

Anskaffelse af Bøger aarligen fastsættes en vis Sum der ikke

maa overskrides, eller om Summens Størrelse er artiængig af

Mængden af de Sager der efter \'edkommendes Mening maatte

ansees som anskaffelsesværdigt. Hvis det lørste er Tilfældet saa

er formentlig den bevilgede Sum utilstra-kkelig. i sidste Tilfælde

troer jeg at kunne paavise at den fornødne Omhyggelighed ikke

altid har ledet Valget, og i begge Tilfælde bliver Bibliotheket
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stedmoderligt behandlet. Samfundet er dog ikke saa knebent

naar Talen er om Udtællinger i andre Øiemed.

Vel er Samfundets pecuniære Forfatning for Øieblikket mislig;

men Bibliotheket er dog ikke den Indretning som først og fremst

bør lide herfor, fornemmelig da man meget vel kunde bringe

det nogenlunde paafode uden at paalægge Samfundet altfor tryk-

kende Byrder. Skulde man f: Ex: ikke i Vinter have kunnet

foranstalte en Aftenunderholdning til Indtægt for Bibliotheket;

saavel Theaterdirectionen som Skuespillerne have sandelig iaar

vist sig fra en saa opofrende Side at man ikke tør betvivle at de

jo havde indvilget i et saadant Forlangende dersom det var

blevet fremsat. Nu er det vel for dennegang for seent at tænke

herpaa, men ønskeligt vilde det vistnok være om man for Frem-

tiden sørgede for at Saadant blev foranstaltet. Mangehaande Mis-

ligheder ere Følger af Bibliothekets slette Forfatning, de Bøger

man ønsker kan man saagodtsom aldrig faa, og er man en enkelt

Gang saa heldig at faae Tag i en slig Bog, saa pleier denne gjerne

at circulere i en Kreds af Bekjendte, saaledes at naar den Første

har gjennemlæst Bogen, tilbageleveres denne af en Anden som

umiddelbart derpaa selv laaner den og lader den paa samme

Maade gaa til en Tredie, Fjerde o. s. v. Saaledes tilbageleverede

jeg i afvigte November Maaned til Bibliotheket et af dets værdi-

fuldeste Skrifter, hvilket jeg havde laant af En der ikke engang

var Medlem af Samfundet, og som atter havde faaet den paa

anden eller tredie Haand. Bogen maa have tilbragt en temme-

lig lang Tid paa denne Tour; thi jeg kunde ikke erholde den

oprindelige Laantagers Beviis tilbage, rimeligviis fordi dette ikke

længere existerede. Men det er som sagt kun saare sjelden

man er saa heldig at faa den Bog man forlanger, og for da

ikke at gaa aldeles forgjæves tager man gjerne den Første den

Bedste, hvilken man da, som saare naturligt kan være, forsømmer

at tilbagelevere fordi man i Forveien ved at man ikke kan

faa noget Bedre istedet; Mulctbestemmelserne virke vel ikke
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synderligt, selv om disse overholdes strængere end efter Sigende

før skal have været Tilfældet. I Læseværelset er en litterær

Nyhed noget temmelig Sjeldent; rigtignok have vi der en heel

Syndflod af Aviser, men at gjore Aviislitteraturen til den hoved-

saglige Lecture inden Samfundet er formentlig ikke saa ganske

rigtigt; der er vel Intet, som mere bidrager til at fremkalde og

nære et politiserende Filistervæsen, der sandelig ikke horer

hjemme her. Enten er nu et saadant Væsen allerede raadende

i Samfundet og da bør det af al Magt modarbeides, eller ogsaa

griber man kun til Aviserne i Mangel af Noget Bedre. Og dette

Bedre kunde tilveiebringes dersom Bibliothekaren eller andre

Vedk: besørgede udlagt i Læseværelset et passende Antal af

Bibliothekets værdifuldere Skrifter, der efter en Tids Forlob om-

byttcdes med Andre, efterhaanden som disse tilbageleveredes fra

Laantagerne. Ved denne Foranstaltning vilde Bibliothekets bedre

Skrifter blive tilgjængelige for et større Antal af Samfundsmed-

lemmerne og man behovede ikke da som nu idelig at tygge paa

det aandclige Barkebrød. Avisernes Spalter have at frembyde.

Handlinger og Træk af Storthinget.

1.

Mandagen den 1 2te Mai var en Dag, der er betegnet meJ

en gylden Stjerne i Naadens Journaler; thi, som skrevet staar.

der er større Glæde over een Synder, der omvender sig, end

over ti Retfærdige. Det var Bankkommitteens Indstilling om Op-

hævelseaf Hentelovgivningenaf 1H42, der forhandledes. Hvem kjen-

der vel ikke denne berømte Lov, under hvis beskyttende Vinger

vore „Pengemænd", Diskont(»rcr, eller som uopdragne Menne-

sker kalde dem, Aagerkarle have mangfoldiggjort sig og ere

blevne fede og triviige, medens den .,frie Nordmand" har havt



— 238 —

den frieste Frihed til at omsætte sin rørlige og urørlige Eien-

dom i klingende Mynt, og end yderligere at frigjøre sig for alle

materielle Baand, der stille sig iveien for Opnaaelsen af den

absolute Frihed, som jo, philosophisk tåget, bestaar i Frihed

for Alt, og som derfor mageligst er at opnaae i en Gjældsarrest.

Denne fristende Udsigt til paa en saa nem Maade at tilegne

sig den absolute Frihed synes imidlertid ikke i nogen betydelig

Grad at have tiltalt Folket, og Grunden hertil maa vel nærmest

søges i det Had til Yderligheder, som udgjør et Hovedtræk i

vor Folkecharakteer. Naar saaledes f. Ex. en Mand ved velvillige

Diskontørers Bistand er bragt saa nær henimod den absolute

Frihed, at en gammel Skjorte og etpar forrevne Buxer ere de

sidste og eneste Baand, der udelukke ham fra den oprindelige

Naturtilstand, saa er alligevel i de fleste Tilfælde bemeldte Mand

utilfreds med, at Diskontøren tilslut frigjør ham for disse For-

bindelsesled med det Konkrete, og lader ham paa egen Haand

kjæmpe sig videre fremad mod Frihedsidealet. Denne Uskjøn-

somhed hos Folket ligger, som Hr. Stabell meget rigtigt be-

mærkede, i Mangel paa Skjønsomhed og Indsigt i Sagen, og

han fandt det derfor „ upassende for dannede Mænd (o: Storthinget)

at lytte til den raae Hobs Skrigen og at lade sig paavirke deraf."

Disse Ord udtalte Stabell i 1851, han, den samme Stabell,

som nu i en Række af Aar idelig og altid har ført Folke-

opinionens Ufeilbarhed i Munden, han der selv har stillet sig

som „de ni Tiendedeles" Bannerfører, han, der har holdt

klingende Deklamationer over Folkets politiske Myndighedstilstand,

dem han, lig en samvittighedsfuld Skuespiller nøiagtigen har

ladet sig foresige af sin Souffleur (Folkeopinionen). Men saa-

dan gaar det; Præsten Berg har Ret, naar han siger, at Begre-

berne forandre sig, at det, som paa forrige Thing ansaaes for

liberalt, er nu det Modsatte, o. s. v. Heraf seer man, at Sta-

bell igrunden ikke har skiftet Sind; hans Færd er fuldkommen

konsekvent, — det tilsyneladende Inkonsekvente deri ligger kun
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i det Ydre, eller, som Harris vilde have udtrykt sig, Inkonse-

kventsen er kun,, formel". Stabells Optræden bringer mig uvil-

kaarligt til at tænke paa hiin ihærdige engelske Præst, som

urokkeligt havde foresat sig at leve og døe som Sjælehyrde i sin

lille Landsby; under Henrik \'1I1 afsvor han derfor Katholi-

cismen, antog den igjen under Maria, afsvor den atter under

Elisabeth, antog den paany under Kong Jakob og naaede der-

ved virkelig sit Maal. Saaledes ogsaa Hr. Stabell; en Porte-

feuille er hans „ldee", for den maa han altsaa som en brav

Mand kjæmpe, ja gjore sig til Martyr, om det skulde fornodiges.

Nu ere Tiderne forandrede (efter hvad Præsten Berg siger),

og det er derfor nodvendigt for Stabell, at han døder den gamle

Adam og ifører sig et nyt Menneske. At dette Lutrelsens og

Gjenfødelsens Bad, som Stabell tog sig om Morgenen den 12

Mai, maatte vække Forargelse blandt de Uomskaarne i Thinget

kan man nok tænke sig. Mossige fandt sig smertelig berort

af Stabells Ytringer, og det undrede ham, at han (Stabell) i

1851 kunde udtale sig saaledes. Ikke saa forunderligt endda;

dersom Mossige havde havt Jaabæks historiske Kundskaber,

saa maatte han have vidst, at Sligt er saare almindeligt blandt

Politikerne. Sverdrup gik omtrent J^OOO Aar tilbage i Tiden;

men da han er en expedit Mand. saa gjorde han Touren i langt

kortere Tid end man skulde troe. Han paaviste hvorledes man

i Begyndelsen ansaae det for en Skam at modtage Henter af en

udlaant Sum; nutildags. da Uplysningen er tihagen, tænker man

noget anderledes om den Sag. Ogsaa han tilligemed Veseth gav

Stabell paa Hodet, hvoraf man seer at begge to med al deres

Dyglighed endnu kun ere at regne for Rekrutter i Statsmands-

faget. 1'eland derimod, som en gammel Praktikus, holdt sig til

Sagen og lod Stabell skjøtte sig selv: „idag dig, imorgen mig."

tænker vel Ueland og afliolder sig viseligen fra alle Retle.xioner.

Augustinussen havde sine egne Meninger; (sic!) ..han fandt det

ubilligt at man paalagdc myndige Folk Indskrænkninger, medens
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man allerede paa forrige Thing indrømmede Laxen store Fri-

heder, som den ikke før havde været i Besiddelse af" (Fred-

ning paa visse Tider af Aaret). — Ganske vist, Hr. Augusti-

nussen! det er virkelig ubilligt! Schweigaard, Motzfeldt og

Møinichen stode naturligviis Stabell troligen bi ; Harris, der havde

fremsat et Forslag om at Sagen skulde remitteres, ankede over

at Debatterne kun dreiede sig om dens Realitet, (det maa nem-

lig bemærkes, at Lerche ikke havde talt), og gjorde derhos op-

mærksom paa, at hans Forslag kun var „ formelt". — Det er

formeentlig overflødigt af Harris at gjøre opmærksom paa, at

hans Forslag ikke vedkomme Realiteten.

Natvig udtalte naturligviis sin Sympathi for Sagen ; skulde

ikke Natvig være at formaae til engang for alle at udtale sin

Sympathi for Alt, hvad der forhandles i Thinget? derved vilde

han spare megen Tid for Medlemmerne og megen Uleilighed

for sig selv. Forslaget om Sagens Remis kom, som sagt, fra

Harris, og blev saaledes forkastet. Kommitteens Indstilling bi-

faldtes mod 1 5 Stemmer. Pyrrhus sagde da han havde over-

vundet Romerne: „ Vinder jeg endnu en saadan Seir, da er det

ude med mig!" Stabell kan sige: „ Lider jeg endnu et saadant

Nederlag, da er jeg ovenpaa, og gi'er jer en god Dag alle-

sammen!"

IL

Som bekjendt udbragte Thrane sidstafvigte mindesværdige 24

Februar et nigange gjentaget Hurra for „nye Statsraader"; men,mær-

keligt nok! de gamle blive desuagtet fremdeles staaende. Arbeider-

agitationens Høvdinge, der dog i den senere Tid synes at have af-

lagt Noget af deres oprindelige geniale Ubundenhed, og nu holde sig

lidt mere til den brugelige Forretningsorden i Politiken, have nu

formodentlig indseet, at Statsraadsportefeuiller ikke vel lade sig

bortpraktisere fra deres respektive Ihændehavere, og derfor har
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det fornylig samlede 2det ordentlige Arbeidermøde indsendt en

Adresse til Storthinget, hvori udtales Arbeidernes Alisbilligelse

af Principerne i det nu befulgte Styrelsessystem, samt Krav paa

Storthingets Medvirken til at faae Hs. Majestæts Raad sammen-

sat af Kræfter, som bedre vilde kunne varetage Arbeidernes Tarv.

Storthinget skulde altsaa lave nok en Adresse. Herregud! I

grusomme Mennesker, kunne I da ikke skaane Thinget for Noget,

som allerede har voldt det Plage nok tilforn! Thinget var ogsaa

i oiensynligt Betryk og gik rundt om Sagen som Katten om

Vællingen. Præsidenten syntes at have tåget det fornuftigste

Parti, og foreslog Sagen henlagt; men Schweigaard, paa hvem

Ordet Adresse virker, som Synet af et rodt Forklæde paa en

kalkunsk Hane, hegyndte strax at udtale sig over Adresser i

Almindelighed og over det Frugteslose i deslige Tilstelninger,

og hermed var naturligviis Debatterne i fuld Gang. De historiske

Beviser for Rigtigheden af Professorens Paastand vare naturligviis

uomstødelige. men Stabell, der. som rimeligt kunde være, for-

modentlig ansaa sig forpligtet til at værne om Adressernes Ære

og deres Brugbarhed i visse Tilfælde, maatte dog tåge til Gjen-

mæle. Han yttrede. at saa enig han end var i det i Adressen

udtalte Mistillidsvotum, saa kunde han i dette Tilfælde dog ikke

andet end stemme for Sagens Henlæggelse, hvilket jo ogsaa var

saare begriheligt for Hnhver. der kjender den politiske Stilling Hr.

Stabell for Øieblikket indtager. Lange blev under Debatterne lyrisk

stemt og fortalte Thinget om de grædende Taarer, hvormed han

havde fulgt Agitationens Udskeielser. men Sverdrup, Oppositio-

nens nova spes, forsvaredc sin Post som en tapper Karl (natur-

ligviis for en Thingmand fra iaar at være), han meentc, at dersom

man vilde granske Grundenc fil Manglerne ved de nu beståa

ende Forholde, saa vilde man finde, at Regjeringen hellerikke

stod saa ganske uskyldig, hvilket Lange for en Del indrnmmede

ham; og efter nogle Timers Debat besluttedes Adressen henlagt

og kan nu ansees som dod og begraven.

II. Henrik \b»en KfifrUdte «krificr 1.



— 242 —
Damoclessværdet har altsaa nu for tredie Gang truende svævet

i et Hestehaar over Statsraadernes Hoveder; men Hestehaaret har

ogsaa dennegang været for seigt til at briste; den truende Fare kan

ansees som afvendt og Ministeriet har al Udsigt til, ialfald for

den nærmeste Fremtid, at leve i Ro og Fred paa sin gamle Alder.

— Brændeviinsloven har atter i denne Uge været Gjenstand

for Thingets Granskninger, og denne „Guds Gave", som Høgh

siger, har hellerikke her undladt at ytre sin fordærvelige og

charakteristiske Virkning at vække Splid og Uenighed mellem

de bedste Venner. Saaledes ere Schweigaard og Motzfeldt komne

i Haar sammen, og ligedan er det gaaet mange andre brave

Kjæmpere. Bersærken Lerche lodsig naturligviis ikke nøie med den

Blodsudgydelse, hvortil Debatterne i Thinget kunde give Anled-

ning, og han maatte derfor søge sig en videre Tumleplads.

Lerche er ligesom Angantyr og hans Brødre, der, naar de ikke

fandt Mennesker nok at slaae ihjæl, begave sig ind i de mørke

Skove, hvor de sloges med Træer og Stene. Dennegang bleve de

ulykkelige Brændeviinskontrollører Gjenstand for hans vilde Rasen,

og det var altsaa dem han tilkastede Stridshandsken. Selv aabnede

han naturligviis Feldttoget og rykkede i Marken med en Avantgarde

paa „ hundrede Fakta", hvilke han dog, som en forsigtig General,

forskandsede saaledes, at Fienden ikke kunde komme dem paa

Livet. Som Bannerfører for Brændeviinskontrollørernes Hær-

skarer optraadte Ulr. Stang, han besidder ustridigen et vist kri-

gersk Talent, men da det er al Rimelighed for, at paa det Terri-

torium Krigen for Øieblikket føres, det grove Skyts vil være af

afgjørende Indflydelse, saa indsees det lettelig, at Lerche maa

gaae af med Seiren. Rigtignok ere adskillige af de .,faktiske"

Tropper opkaprede og afbevæbnede af „de vilde Dyr"*); men det

vil vel ikke hjælpe stort; thi Enhver, der kjender den tapre Mand

*) Et Øgenavn, som de Lerchiske have givet Kontrollorhærene, ligesom Tyd-

skerne i sidste Krig kaldte de Danske „Schafskopfe", „dumme Danen" o. s. v.,

paa samme Maade pleiede allerede de homeriske Helte at opmande sig.
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Lerche, veed jo. at han i dette Kapitel, ligerviis som Pompejus, blot

behøver at stampe i Jorden for at fremkalde Legioner. Vi skulle

imidlertid med stadig Interesse følge Krigsoperationerne og ikke

forsømme at give vore Læsere Underretning desangaaende; da

vi ere Politikere, kunne \i naturligviis ikke paa Forhaand give

os af med at afgjore, paa hvis Side Retten er, kun saameget

kunne vi sige, at vi ganske hylde den gamle Sætning: „det Rette

seirer tilsidst", og det er saaledes en Selvfølge, at vi, naar Tiden

kommer, ville vide at yde det Seirende den tilbørlige Anerkjen-

delse af dets ubestridelige Ret: thi. vi ere som sagt Politikere.

Theatret.

^Hvorledes gik «Wilhelm Tell"?" hørte jeg en Student spørge

en Anden efter Opførelsen af denne Opera.

„Fortræffeligt; Musiken er ganske udmærket "

„0g Texten?"

„Ja, Texten er der nu ikke synderligt ved. — men i Operaen

er jo Texten ogsaa kun en Biting."

Dette Raisonnement er ikke ualmindeligt; de Fleste ville vist-

nok erindre sig enten selv at have brugt det eller ogsaa at have

hørt det af Andre. Især er det saakaldte Musikskjonnere, der

udtale sig paa denne Maade; det er især dem, der betragte

Operaen som sammensat af to forskjellige Knkeltheder, Musik

og Text. hvoraf, efter deres Mening, den ene gjerne kan gjøre

sin Virkning, selv om den anden er mindre heldig. F^ndog virkelige

Kunstnere hylde denne Anskuelse, og derfor er det ikke sjelden

at høre en fuldstændig Opera foredragen i en Koncertsal. Intef

kan være mere forvrængt end en saadan Opfattelsc af Operainusi-

kens Betydning, og det maa derfor være mig tilludt at dvæle

lidt ved denne Materie.
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Operaen er den dramatiske Kunstform, som gjennem et pla-

stisk-musikalsk Medium reproducerer Virkeligheden i et idealt

Billede. Dette Medium er altsaa i sit Grundvæsen en Kompo-

sition af to Elementer, af hvilke hvert for sig er utilstrække-

ligt til Opnaaelsen af det her tilsigtede Øiemed. Enhver Aaben-

barelsesform for Kunsten har jo sin Begrændsning, udenfor hvil-

ken dens Magt ikke formaar at strække sig. Nu er Musiken af

væsentlig lyrisk, Plastiken af væsentlig episk Natur; men Ope-

raen er Eenheden af Begge og kan følgelig ikke aabenbare sig

gjennem et Medium, hvoraf det ene Moment mangler.

Operamusikens Fuldkommenhed ligger derfor netop i dens

Ufuldkommenhed til i og for sig selv at kunne udtrykke Kom-

ponistens Digtertanke, ligesom Textens Fuldkommenhed ligger

deri, at den intet Fuldkomment er, saalænge den ikke udtales

gjennem Eenheden af Musik og Plastik. Den inderligste Har-

moni maa saaledes finde Sted mellem Musik og Text; Musiken

er Operaens Sjæl, Texten den konkrete Form, hvoraf den er

omsluttet, og da vi i Operaen befinde os paa det Ideelles Gebet,

saa kræve vi her en fuldkommen Overeenstemmelse mellem Ind-

hold og Form. Da Musiken i Operaen charakteriserer sig som

Indhold_ (altsaa ikke tillige som Form), saa vil det indsees,

at den maa opgive sit eget Væsen, dersom den skal komme til

Objektivitet ved og gjennem sig selv; thi et Indhold uden Form

er jo i Realiteten kun en tom Abstraktion. Operamusikens

Existens som saadan ophører altsaa, naar den gjengives udenfor

Scenen, idet den derved gaaer over til at danne et for sig

bestaaende Helt.

Naar derfor Musikskjonnere yttre, at de under Forestillingen

helst lukke Øinene til for ikke at forstyrres i Nydelsen af Musi-

ken, saa er dette enten Affektation eller ogsaa grunder det sig

paa en total Misforstaaelse af Operamusikens Betydning; i en

Concertsal gaaer dette an, — thi her er Foredraget uvæsentligt,

Musiken er her Alt i og ved sig selv; men saaledes forholder
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det sig jo ikke i Operaen, hvor Musiken som Indhold forst kan

anskues gjennem den plastiske Form.

Det vil saaledes indsees. at den Anskuelse, hvorefter Fore-

draget i Operaen ansees af underordnet Betydning, rober et

aldeles feilagtigt Begreb om hvad en Opera egentlig vil sige;

enhver Sanger, der ikke har Skuespillertalent, er uskikket til at

optræde i Operaen; thi det er kun gjennem det Dramatiske at

han kan lade Musikens Poesi forstaaes og dens Tanke udtale sig.

Disse aldeles nødvendige Betingelser for en reen og uforstyr-

ret Nydelse af Operaen have neppe ved nogen foregaaende An-

ledning hos os været saa heldigen forenede som ved Opforelsen

af ..Norma". Denne herlige Musiktragedie, som Oehlenschlae-

ger naivt har kaldet Stykket, uagtet det ikke er nogen Tragedie,

er noksom bekjendt, og jeg skal derfor ikke her videre omtale

samme, saameget mere, som Morgenbladet har angivet dets væsent-

ligste Indhold. Madame Dahl udforte sit Parti med Varme og

Inderlighed, og de Ankeposter mod hendes Spil, som for oftere

have været fremforte, synes dennegang aldeles uhefoiede. Lige-

saa heldig var Jomfru Hansen; hendes Mimik er plastisk skjon

og den dybe Følelse hun forstaaer at lægge i sit Spil. er isand-

hed af gribende Virkning. Begge hostede ogsaa stormende og

velfortjent E^ifald, hvilket vel ogsaa burde være blevet Instruk-

tøren. Hr. Sperati tildeel; thi det er dog indlysende at uden

Iver og Anstrængelse fra dennes Side maatte det være en Umu-

lighed med vor Scenes ringe Kesoucer at frembringe saa for-

bausende Resultater. Det er ellers et sørgeligt Beviis for hvor

lavt den musikalske Sands endnu staaer her i Christiania, at

„Norma'* hverken ved første eller anden Forestilling formaaede

at skaffe fuldt Huus, ligesom det ogsaa er beklageligt at Theater-

direktionen hellerikke denne Gang skal have den Tilfreds-

stillelse at see sine F^estræbelser tilbørligen paaskjønnede. og vi

ville kun onske at denne Lunkenhed fra Publikums Side ikke

maa indvirke altfor skadeligt paa Theatretsoekonomiske F-orfatning.
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Hattemagerfeiden paa Ringerike.

Første Kapitel.

Om Redaktionens Punschegilde og Krigens Udbrud.

Løverdags Aften i forrige Uge sad Redaktionen i god Ro i

sit Værelse og tænkte paa Fred og ingen Fare; Regnskabet for

forrige Kvartal var opgjort, og efterat Votering desangaaende

var foretagen, blev det mod een Stemme vedtaget, at Over-

skudet efter Skik og Brug skulde anvendes til Punsch. Den ene

Stemme, der havde voteret mod Forslaget, var det statsøkono-

miske Medlem, som derpaa udbad sig Ordet for at motivere sin

Stemmegivning; han ytrede sig som følger:

„Hr. Præsident! Det er en sørgelig Kjendsgjerning, Regn-

skabet for sidste Kvartal lægger for Dagen. Det viser sig nemlig,

at Indtægten med et rundt Tal beløber sig til en Daler, der nu

skal anbringes i Punsch; i næstforegaaende Kvartal udgjorde

Overskudet V2 Daler, som ogsaa anvendtes til et lignende Øie-

med. Det er altsaa klart at Bladet er gaaet tilbage; thi naar

et Individ i eet Aar forbruger 300 Daler og i det følgende 600,

saa er det jo indlysende, at Status ved Udlobet af det andet

Aar staar paa en misligere Fod, end ved Udløbet af det første, —
saaledes forholder det sig ogsaa med Nationer og Blade: Vort For-

brug er forøget, ergo er vor Forfatning bleven misligere!" Denne

Tale belagdes med mange Citater af Welckers og Rottecks stats-

økonomiske Værker, af Petitionen om Statsbankens Oprettelse

og andre authentiske Skrifter; den frembragte derfor en kjendelig

nedslaaende Stemning hos Redaktionen, der ligetil dette Øieblik

havde svævet i den behagelige Vildfarelse, at Bladets Forfatning

var forbedret, eftersom Abonnenternes Tal var steget. Punschen

blev imidlertid indbaaren og Redaktionen kom saaledes i et

muntrere Lune, Præsidenten udbragte de officielle Skaaler for

Regjeringen, Storthinget, Politiet og Abonnenterne ; derpaa erin-

dredes ogsaa hver især af de Thingmænd, som ved deres Virken for
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Landets Vel havde afgivet det rigeste Stof til Bladet, - for

imidlertid ikke at saare deres Beskedenhedsfølelse, skulle vi

her afholde os fra at udhæve dem.

Men Aking har en Ende her i Verden, endog Ss Foredrag,

og det fik ogsaa Redaktionen at sande; just som Bollens Bund

begyndte at blive synlig og den sunde Fornuft havde sagt God-

nat, (hvilket kan sluttes deraf, at et Medlem foreslog en Skaal

for Morgenbladet) saa indløb en Depesche fra vor Korrespon-

dent paa Ringerike; den var af følgende Indhold:

„Til Redaktionen!

Oprøret er udbrudt! Hattemager og Folkegeneral Halsten

Knudsen har sat sig i Spidsen for Insurgenthæren, 43 Mand

stærk, foruden Kvinder og Børn, og indtaget en fast Stilling i

Madame Glatveds Gaardsrum ved Hønefossen. Det loyale Parti,

som kun havde en ringe disponibel Styrke under Anførsel af

Sorenskriver Meinick, afsendte nu en Afdeling bestaaende af en

Befalingsmand (Lensmanden) og lo Menige. Uagtet Fiendens

store Overmagt lykkedes det dog denne Hærafdeling af bemæg-

tige sig den fiendtlige General, som uopholdelig bragtes til Hoved-

kvarteret. Herfra holdt Generalen en Tale til Folket, hvori han

imidlertid blev forstyrret, og Øvrighedsarmeen tråk sig i god

Orden tilbage, transporterende Fangen med sig. Men Insurgen-

terne rykkede bagefter og foruroligede Fienden ved en levende

Ild af allehaande lettere Vaaben, saasom Hurraraab, Skrig,

Skjeldsord o. s. v, Skjærmydslerne vare dog ikke blodige; imid-

lertid lykkedes det Oprørerne at befri deres General. 1 Stridens

Hede geraadede denne atter i Fangenskab; og blev for anden

Gang befriet paa Hønefosbroen, hvor Kampen rasede heftigst,

og det uagtet Lensmanden af alle Kræfter holdt fast paa ham.

Saadan staae Sagerne for Øieblikket. Store Hærmasser skulle

have vist sig hiinsides Fjeldet. Vorherre see i Naade til os!

Ærbødigst
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Der stod nu Redaktionen ligesaa „frapperet" som Thorvald

Olsen, da han modtog hiin famøse Politiskrivelse; thi Andhrimmer

tæller en skikkelig Mængde Abonnenter paa Ringerike, og hvis

nu Nogen af disse skulde befinde sig blandt Insurgenterne, saa

maatte jo Bladets „Værdighed" ansees for krænket (ikke at tale

om Kontingenten, som vi da kunde skyde en hvid Pind efter).

Efterat det økonomiske Medlem var praktiseret i Seng, begav

Redaktionens øvrige Medlemmer sig ud for at indhente nøiere

Underretning fra Krigsskuepladsen.

Andet Kapitel.

Om de Syner, Redaktionen havde under Vandringen gjennem Byen.

Der saa det mørkt og truende ud, mørk Himmel, mørke Gader

og mørke Ansigter, ja selve Husene syntes at bebude en blodig

Dag, ligesaa blodig, som 24de Februar kunde have været, dersom

det dengang blot var blevet Noget af. Det var klart, at Rygtet

om Krigens Udbrud allerede var bekjendt; Arbeiderne stode

der i store Hobe politiserende og diskuterende, idet de med

halvdulgte Øiekast skottede hen til de Forbigaaende og altid

blev saare høirøstede, naar Nogen gik forbi; de ansaae sig for

Dagens Helte, paa hvilke Alles Øine vare rettede, thi Sligt kildrer

naturligviis Forfængeligheden og er jo en almindelig menneskelig

Skrøbelighed, (hvilket Schweigaard smukt skulde have betænkt

og faret lidt lempeligt med Olsen og Sverdrup & „Fraktion" i

Anledning af Værdigheds-Ophjælpelsesforslaget; thi Schweigaard

har saamen ogsaa sin Rem af Huden). Det var især udenfor

de mistænkelige Huse, der sædvanligviis kaldes Brændeviins-

kipper, at Sværmen var størst; dog saa man ogsaa ellers overalt

paa Gaden Afdelinger paa een, to, ja indtil 5— 6 Mand, hvilke

naturligviis alle „havde Ondt udi Sinde."

Fraktionisterne vare især kjendelige den Aften ; vi bemærkede

Flere af dem, som altid omhyggeligt søgte over til den modsatte
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Side af Gaden, naar de paa deres Vei stedte paa en eller anden

Arbeiderafdeling, hvilket jo ogsaa var ganske rimeligt; thi hvad

havde vel de med Arbeiderne at skaffe? De „hoviske Øren",

som Morgenbladet efter Arbeiderhovdingernes Arrestation raadede

til at holde sig borte ved slige Leiligheder, syntes for en stor

Del at have tåget sig dette Raad ad notam, hvilket man ogsaa

kunde vente sig; thi Morgenbladet har. som bekjendt, sin Force

i at skræmme høviske Øren.

Endelig brød da Militæret op; den bedste Aand herskede blandt

Tropperne; de barske, skjæggede Krigere strøge deres Knebels-

barter, som vare paasatte specielt for denne Anledning, og Hestene

vrindskede af Kamplyst. Og det var jo ogsaa Noget, man kunde

vente sig; siden Feldttoget i Skaane har jo vore Krigere ingen

Laubær tilkjæmpet sigaf synderligBetydenhed ; thiden 24de Februar

kom de paa Grund af Omstændighederne, som bekjendt. ikke i

Ilden, og de Fortjenester Enkelte i Mellemtiden have indlagt sig

af Depotet o. s. v., kan egentlig ikke siges at komme Armeen

tilgode. Vi horte rigtignok enkelte krakilske og uvidende Men-

nesker ytre, at man gjorde en Muus til en Elephant. naar man

ved en Leilighed som denne rykkede i Marken med en saa stor

Styrke af forskjellige Vaabenarter; men sligt Raisonnement er

naturligviis kun til at lee af for Enhver, der veed. hvad det vil

sige at føre Krig paa et saa kouperet Terrain som Ringerike,

hvor der jo gjerne kunde ligge en Fiende bag hver Busk; man

veed jo desuden, hvordan det gik Skotterne i Gudbrandsdalen:

.,lkkc en eneste Sjæl kom JRJen.

Som kunde sine Landsmænd fortælle,

Hvor farligt det er at besoge dem.

Der hoe bianJt de nordiske Hjelde I"

Nei, det er nok bedst at tåge sig iagt; Forsigtighed

er en stor Dyd, og, Gudskelov! den manglede da heller ikke

dennegang!
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Tredie Kapitel.

Om Feldttogets Fortsættelse, efterat Ordenspartiet havde faaet

Undsætning.

De Beretninger, vi meddelte i første Kapitel, omhandlede de

respektive Hæres Bedrivter paa Feldttogets første Dag; vi skulle

nu referere de fra vor Korrespondent indløbne Bulletins, der

maae ansees for aldeles authentiske, da han den hele Tid

(naturligviis udenfor Skudvidde) har været Øienvidne til Krigs-

operationerne, og desuden tilføie, hvad vi troe at være nødven-

digt til en fuldstændig Opfattelse af Sagerne. Oppe paa en

Skrænt, der behersker Veien til Hønefossen ligger en Borg

(eller et Huus, hvad man nu vil kalde det), som stærkt

minder om de berygtede Ridderborge, især naar det er mørkt,

saa at Detaillerne ikke saa godt kunne skjelnes. Her havde

Insurgentgeneralen huseret i længere Tid; ligesom hiin Middel-

alderens Røverriddere sad han her, naar Veiret var nogen-

lunde skikkeligt, paa sin høie Huustrappe, og naar den ulykke-

lige, troskyldige Reisende drog forbi, skjød han ned som en

Falk paa sit Rov og plyndrede ham ligetil Skjorten (NB. saa-

fremt det var honnette og velklædte Reisende; Fattigfolk lod

han derimod uantastet passere.) Dette maa imidlertid ikke for-

staaes saaledes, som om han, efter sine barbariske Forgjængeres

Exempel, strax bemægtigede sig sit Bytte og lod den Udplyn-

drede staae tilbage paa Landeveien in puris natiiralibus ; han

erklærede vel Effekterne for god Prise, men tilstædede dog Ved-

kommende Brugen af Samme, indtil Arbeiderne havde overtaget

sine Funktioner som Indehavere af de to Statsmyndigheder. til

hvilken Tid Laantagerne da formodentlig havde at indfmde sig

ved Hønefossen for at gjøre Rede og Rigtighed for sig.

Herhen tråk Insurgenthøvdingen sig tilbage efter Slaget paa

Honefosbroerne; en Landstorm var imidlertid opbudt, og med

denne i Forbindelse med Politiet stormede man Borgen, men
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Hr. Knudsen var intetsteds at finde, og det viste sig siden, at

han forsigtigen havde trukket sig tilbage over Fjeldet og ned i

Aadalen.

Bulletin.

Ringerike, den 23de Juli Kl. 12 Middag.

„Vaabenerne have hvilet idag. Insurgenterne lade sig ikke see.

og det er rimeligt, at de pønse paa et Overfald. Vore holde

sig parate til at modtage dem. Den bedste Aand hersker blandt

Troppernel

Kl. 8.

„Svære Kollonner ere i Anmarsch fra Aadalen, dog er det

endnu ikke kommet til Fiendtligheder!"

Kl. 8'/2.

„Under Anførsel al Hr. I. Semmen, Høvedsmand for Hundrede,

drage Insurgenterne fra Aadalen i dette Øieblik ind paa Hone-

fossen
!

"

Den Aften kom det imidlertid ikke til Fiendtligheder.

Aadolerne havde nemlig paa Marschen diverteret sig med at

jage alle skikkelige og fredeligsindede Bonder til Skogs; de vare

følgelig trætte efter Dagens Besværligheder og begave sig strax

tilsengs, stolende paa deres Modstanderes Høihjertethed, der

ikke vilde tilstæde dem at overfalde sovende Fiender. Denne

Tiltro svigtede hellerikke, og Natten forløb, som en ganske

sædvanlig Nat; men store Begivenhedcr forestode.

Den næste Morgen lod det, som Insurgenterne vare tilhoielige

til at kapitulere, (da de nemlig maatte befrygte. at det snart

vilde skorte dem paa Proviant.) Heraf blev dog Intet, thi da

man kom til den Fredsbetingelse, der lod saaledes: «Ingen maa

arresteres, medmindre han officielt underrettes derom saa be-

timeligt, at han derved kan komme bort, førend Politiet griber

ham", saa satte Politiet sig paa Bagbenene og vilde under

ingen Omstændigheder indgaae herpaa.
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General, Knudsen, med Banneret i Haanden, og efter ham fulgte

det lange Tog med Pauker og klingende Spil.

Fændriken man da saa i Spidsen Fanen svinge

Nu over Hovedet, og det med megen Art,

En Mølle drives ei i Storm med større Fart:

Nu under Benene den gik ei mindre flygtig.

Saa alle raabte: I sit Fait den Mand er dygtig!"

(Peder Paars.)

— De seneste Efterretninger ere meget ufuldstændige, og vi

skulle derfor for Øieblikket afholde os fra at meddele Noget

desangaaende; det paastaaes imidlertid som tilforladeligt, at Hr.

Knudsen, Hr. Semmen og en Hr. Tytaasen atter skulle være

indbragte som Fauger.

Morgenbladet har naturligviis i Anledning af disse Affærer

været ude. Før har det, som man vil erindre, altid ladet haant

om den farlige Side af Arbeideragitationen — nu har det imid-

lertid sadlet om, og taler paa en heel anden Maade. Herregud!

at Morgenbladet altid skal komme for seent til Torvs med sin

Viisdom!

Christiania Theater.

„Thyre Boløxe og Herremanden", romantisk Skuespil af

I. M. Thiele, som nu ogsaa er gaaet over vor Scene, fremkaldte

ivaar efter Opforelsen paa det kgl. Theater en levende Strid

i de kjøbenhavnske Blade; heroppe, hvor Stykket i den næst

forløbne Uge har været givet to Gange, synes Meningerne om

dets Værd at være mindre deelte. Der knyttedes engang store

Forhaabninger til Thiele; som ganske ung Student forsøgte han at

løse Baggesens bekjendte „Gaade", og uagtet dette ikke lykkedes.
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tilskrev B. ham et meget smigrende Digt, hvori der spaaedes

ham en stor Fremtid. Thiele har senere i Form af Breve til

Hjemmet udgivet et Par Skildringer af sine Reiser i England

og Italien; destoruden har han forfattet en Biographi over Thor-

valdsen, og derhos leveret en Samling danske Folkesagn m. m.

I disse Arbeider viser Forfatteren sig som en flittig Samler og

derhos ikke uden en vis skarp lagttagelsesevne. Disse Egen-

skaber skyldes de gode Sider, der ingenlunde kan frakjendes

„Thyre Boløxe". Stykket giver et sandt og friskt Billede af den

Tid, hvorfra Stoffet er hentet, i flere af dets Charakterer gjen-

finde vi ægte danske Figurer, men netop den Omhyggelighed,

hvormed det Hele er holdt indenfor hiin Tids Forestillingskreds

gjør det mindre forstaaeligt for det store Publikum, hvor den

nødvendige historiske Kundskab ikke kan forudsættes. Nogen

poetisk Begavelse aabenbarer sig forøvrigt ikke i dette Arbeide,

der er Forfatterens første i skjønliterær Retning, og det kan

hellerikke nægtes, at han i mærkelig Grad rober Mangel paa

Kjendskab til de Midler, hvormed en dramatisk Virkning kan

tilveiebringes.

De to Theatre i Christiania.

I.

Det er i Kunsten, ligesaavel som i alle andre Anliggender,

en ganske naturlig Ting. at Overgangsøieblikkene. de mere eller

mindre voldsomme Spring fra en gjennemlevet Tilstand og over

i en forestaaende. medfører en Uklarhed i Publikums Opfatning

af Forholdet, som under de jævnere fremadskridende Mellem-

tider ialfald ikke saa aabenbart giver sig tilkjende, selv om den

ogsaa da maatte være at paavise som raadende ude blandt de

store Masser. Nu er det vistnok i Regelen saa. at selve ()m-

væltningens Mieblik neppe er det gunstigste til at klargjøre
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Begreberne, baade fordi Belærelsen væsentligst maa hentes fra

Partimænd, som ifølge sit Begreb kun kan se Forholdet under

Partiets eiendommelige Belysning, og fordi Almenheden, selv om

den noksaa gjerne vil arbeide sig frem til Klarhed, intetsteds for-

maar at finde et Standpunkt, som frembyder de nødvendige Betin-

gelser for Overblikkets Frihed.

Disse almindelige Betænkeligheder turde imidlertid i Theater-

bevægelsen hertillands være tilstede i en ringere Grad end sæd-

vanligt. Brydningens første feberagtige Ungdom er jo dog nu

gjennemlevet, Øiet er blevet opladt for en klarere Erkjendelse

af det Berettigede eller Ikke Berettigede i Fordringerne fra begge

Sider, der er ikke længere Tid til at møde i Marken med Følelser

og uklare Sympathier; vil man kjæmpe, maa det ske med Grunde

og med klare Tanker. Heri ligger et forhaands Løfte om Huma-

nitet i Krigsførelsen, et Løfte, som ialfald fra min Side skal blive

indfriet, selv naar jeg i det Følgende bliver nødt til at berøre

Personer, hvis Forhold til Sagen ikke kan overspringes; thi vel

maa jeg i en vis Forstand vedkjende mig at være Partimand,

men dette kun forsaavidt der handles om de store Omrids i en

bestemt Methode. Det er desuden ikke Individ mod Individ, men

Theori mod Theori, som her skal veies, og jeg veed med Vished,

at mit ydre Forhold til Theatersagen ikke skal diktere en eneste

Linje i denne Opsats.

Naar jeg ovenfor betegnede dette Spilleaar som et Overgangs-

punkt i vore Theaterforholde, saa skal jeg her nærmere bestemme

denne Overgang for Christiania Theaters Vedkommende som

væsentlig grundet paa Advokat Dunkers Indtrædelse i Direktio-

nen, og for det norske Theaters dels paa Lokalets Ombygning

og dels paa en forandret Sammensætning af Scenens Kræfter.

Jeg maa her vel bede bemærket, at jeg ingenlunde lægger saa

stor Vægt paa det stedfundne Direktørskifte, fordi dette muligens

kan have medført en større Virksomhed eller en og anden gavn-

lig Reform i Theatrets Anliggender. Om dette forholder sig saa
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eller ikke, er mig fuldkommen ligegyldigt; thi det vedkommer

ikke i mindste Maade den Tankegang, jeg i det Følgende skal

forsoge at klargjøre. Var det virkelig Tilfældet, at blot Reformer

osv. kunde eftervises, saa vilde nemlig det Hele indskrænke

sig til en simpel Gradsforbedring af Driftsmaaden, og der kunde

da ikke være Tale om nogen Overgang, som jo forudsætter baade

et opgivet og et nyt indtaget Standpunkt. Naar nu en saadan Over-

gang, paa Grund af Hr. Dunkers Indtræden, senerehen virkelig

kan paavises, saa følger heraf, at med ham et Ministerskifte i Ordets

sande Betydning maa have fundet Sted, idet her ikke handles om en

Personal-, men om en F^rincipforandring. ifølge hvilken Theatret,

som Kunstanstalt, har opstillet et nyt Program og indtaget et af sin

egen Fortid tildels uafhængigt Standpunkt ligeoverfor Almenheden.

Ogsaa for det norske Theaters Vedkommende er Forandringen

ikke graduel, men væsentlig; Betydningen ligger nemlig ikke

deri, at det har faaet et udvidet, forbedret og forskjønnet Lokale

samt et fuldtalligere Personale, men deri. at disse forogede Virke-

midler henviser indretningen til en Opgave, som, kunstnerisk

tåget, er grundforskjellig fra den, hvorom der tidligere fornuftig-

vis kunde blive Tale. Hvad Theatret har vundet eller hvad det

har tabt ved Personalforandringen, er derfor her aldeles ligegyl-

digt og vilde kun være at tillægge Vægt forsaavidt Anstalten

var kortsynet nok til blot at ville noget Mere og ikke noget

Andet end det, hvortil det tidligere har været indskrænket.

Sagen er nemlig den, at de Mænd, som fnrst ivivrksattc

Tanken om et norsk Theater i Christiania, og som vor Kultur-

historie visselig engang vil vide at nævne med al fortjent Airc,

i visse Maader kan siges at have gaaet temmelig radikalt til-

værks; men i en meget væsentlig Retning langtfra ikke radi-

kalt nok, idet de ikke vovede at bryde med Traditionen for

den kunstneriske Stil. Rigtignok blev det opstillet som en fuldi

bevidst Fordring til Theatcrskolen, at den skulde udvikle de

eiendommelige Karaktertypcr i national Retning; men et Drama
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bestaar ikke af Karakterer alene; det, hvoraf det som Kunst-

værk væsentlig bæres, er Fremstillingsstilen, der er, og nødven-

digvis maa være særegen for de forskjellige dramatiske Kunst-

arter. Fremstillingsstilen, Spillemaadens hele aandige Form,

eller hvad man forresten vil kalde det, kan et Theater aldrig

laane fra et andet uden at opgive sin Selvstændighed og stille sig

i et Forhold, der svarer til Oversætterens ligeoverfor den ori-

ginale Forfatter. Fra et nationalt Synspunkt er naturligvis Stilen

af ligesaa megen Vigtighed, som fra et rent æsthetisk. I Berlin

f. Ex. vil man derfor see Tragediens, Komediens eller Lystspil-

lets Foredragsform at være en ganske anden end i Wien
;
paa

det førstnævnte Sted forholder den sig til den wienske, som den

nordtydske Afskygning af Tydskheden forholder sig til den syd-

tydske. Det samme vil man bemærke paa enhver af de øvrige

tydske Nationalscener, men ikke paa et eneste af de mangfoldige

Folketheatre og naturligvis endnu mindre i de Skuespilselskaber.

som under Privatledelse opfatter Kunstudøvelsen ikke som Maal

men som Middel. Endnu tydeligere træder Forholdet frem i

Kjøbenhavn; ingen dannet dansk Mand indbilder sig, at d;t

kongelige Theater paa den ene Side og Kasino og Folketheatret

paa den anden -kun adskiller sig fra hinanden ved en større

eller mindre kunstnerisk Gradsforskjel i sine Præstationer. Ad-

skillelsen er langt dybere begrundet, idet den nemlig hviler i

det samme Forhold, som overalt finder Sted mellem et Natio-

naltheater og et Folketheater : Nationaltheatret skaber sine Typer

og har sin eiendommelige Stil, Folketheatret optager disse Typer

og stiller dem i et fjernere Forhold til Idealiteten, men har

ingen Stil. Det danske Publikum, der i kunstnerisk udviklet

Sands er vort saa uendelig langt overlegent, falder ikke paa,

— som vi her i Christiania ofte nok har seet, — i det kongelige

Theater at beklappe den Skuespiller, der giver sin Situations-

rolle i Karakterstil, eller at fremkalde den Skuespillerinde, der

begaar den modsatte Galskab. I de to andre Theatre vil detderimod
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nok kunne ske, thi i Kjøbenhavn veed man at orientere sig, man

veed at Kunst paa et Nationaltheater er Et, og Kunst paa et Folke-

theater noget ganske Andet. Som et Bevis paa den \'ægt. man

i Danmark tillægger den kunstneriske Stil, kan ogsaa tjene, at

den kongelige danske Regjering for nogle faa Aar siden af Hen-

syn til Kunsten og den sunde Smag forbød Opførelsen af et af

Holbergs Stykker paa Casino og lod sig forlyde med, at man

i Nødsfald vilde paakalde Politiets Assistance for at hindre Fore-

stillingen. Christiania Theaters Formaaenhed til at spille Holberg

kan omtrent opveie Kasinos. Hvis nu altsaa Christiania Theaters

Personale optraadte i Kjøbenhavn med sit holbergske Repertoire,

saa vilde altsaa den kongelige danske Regjering af Hensyn til

Kunsten og den sunde Smag finde sig beføiet til. selv med Politi-

magt. at forebygge de samme Præstationer, som et stort Christi-

aniaparti kræver, at et norsk Theater i Norge skal lægge til Grund

for sin kunstneriske Retning. At det norske Theaters Holberg vilde

mødes med samme Protest, vedkommer ikke denne Sag; thi det

norske Theaier har hidtil aldrig optraadt med andre Fordringer

eiid et Folketheaters; Christiania Theater derimod har gjennem

en Aarrække villet være det samme for Norge, som Kjøbenhavns

kongelige Theater er for Danmark. Det er saaledes Christiania

Theater selv. som har justeret sin Alen; det faar derfor finde

sig i, at jeg i det Følgende maaler med den og med ingen Anden.

At den norske Theaterskole fra forst af ikke vovede at bryde

med Traditionen. har forøvrigt sine let forklarlige Grunde. Dels

opfattede man nemlig dengang de to Theatres gjensidige Stilling

ganske anderledes end nu; man tænkte sig Theaterskolen som

en Anstalt, hvis Opgave det skulde være gjennem Tidernes Løb

at afgive nogenlunde udviklede Rekrutter til det store Theater,

hvis Standsning Ingen dengang tænkte sig mulig i nogen nær

Fremtid. Dels begyndte ogsaa Skolen sin Virksomhed udeluk-

kende med FLIever, der ikke besad. og naturligvis ikke kunde

besidde den fornødne Aandsmodenhed, og det tilstrækkelige kri-

17 (Icnrik lh»cn : FflcrlaJtc skrifte- I
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tiske Skjøn for med fuld Bevidsthed at gjøre sig Sagen klar;

og endelig vilde det vel ogsaa have været nogetnær umuligt

for den vordende Kunstanstalt dengang at stille sig i Opposition

til Christiania Theaters hævdede Fremstillingsformer, hvis ube-

tingede Gyldighed hverken Publikum eller Kritiken tænkte paa

at betvivle, endsige bestride.

Indsigelserne mod den danske Tradition begyndte imidlertid

lidt efter lidt at komme tilorde, og mødtes da fra Modpartiets

Side stedse meget punktligt med den Bemærkning, „at det ikke

gik an at bryde med Traditionen", at „Nutiden maatte staa paa

Fortidens Skuldre" osv. Denne Paastand er baade sand og

usand, alt eftersom den tåges. Den er sand forsaavidt det natur-

ligvis ikke i noget Land lader sig gjøre, at begynde den almin-

Kunsthistorie forfra, for efterhaanden at naa op til den Høide,

hvorpaa Kunsten andetsteds befinder sig; men herpaa har jo

heller Ingen tænkt. Komplet usand er derimod Paastanden, for-

saavidt den, som her, indeholder den Fordring, at et Folks be-

gyndende Kunst nødvendigvis skal bygges paa de fremmede

Former, med hvilke det tilfældigvis er kommet i nærmest Be-

rørelse. Dersom nu den danske Kunst ingen Tradition havde

havt hos os, maatte saa et norsk Theater's fortiden nødvendigvis

være en Umulighed? Eller maa vi til evig Tid savne Operaen

eller Balletten, fordi disse Kunstarter ikke gjennem den danske

Form har fundet Indpas hos os?

Hovedopgaven vil imidlertid her blive en Undersøgelse af.

hvorvidt de Fremstillingsformer, som, hævdede paa Christiania

Theater, har faaet Navn af „den danske Tradition", i Virkelig-

heden ogsaa svarer til denne Benævnelse, og som saadan vilde

kunne godkjendes i Danmark selv. Af en saadan Undersøgelse

turde muligvis fremgaa at vi, istedetfor en Fuldblodsskabning,

havde for os en Bastard; men Bastarder er, som bekjendt, ufrugt-

bare; dog, herom mere i en følgende Artikel.
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II.

Omkring Aaret 1850, altsaa paa den Tid, da de nationale

Bevægelser i dramatisk Retning for Alvor begyndte at spores,

stod Christiania Theater under Ledelse af Borgermester og Raad.

Uagtet nu Magistratsregjering i Regelen ikke kan betragtes som

den hensigtsmæssigste i Kunstanliggender, maa det dog ind-

rømmes. at dette Tilfælde gjør en Undtagelse fra Regelen. The-

atret kunde før den Tid nærmest betegnes som en privat Ind-

retning under Selvstyrelse af endel dygtige og begavede Skue-

spillere. Om nogen artistisk Ledelse kunde der ikke være Tale,

altsaa heller ikke om noget paaviseligt Princip i Repertoiret; godt

og slet, Stykker, der repræsenterede modsatte Smagsretninger,

Tragedier og Operaer, Farcer og Melodramer gaves om hver-

andre, og lod der sig paapege et Motiv for Valget af de givne

Stykker, saa var det sædvanligvis det sletteste og uholdbareste

af alle Motiver, det nemlig, at man fandt en eller anden Rolle,

som fortræffeligt lod sig spille af en enkelt Skuespiller eller

Skuespillerinde, medens de øvrige Partier dels laa over dels

udenfor Theatrets Kræfter. Hermed var altsaa Kunstens Grund-

betingelse, Enheden, borte, en Omstændighed som imidlertid i

de Dage. ligesaalidt som nu, anfægtede hverken Publikum eller

Kritikcn. Kndnu horer man ældre Theatergjængere med Be-

geistring nævne hin, Spindlers eller Ballings, Tid, som Theatrets

glimrende Periode; man forblandede to Ting, den, at Theatret

besad fortræffclige Skuespillere, med den, at der spilledes for-

træffelig Komedie. Muligens lod man sig ogsaa blænde af den

Omstændighed, at Præstationerne ikke da, som nu, i sin Helhed

var Frugt af Krydsning med en anden Nationalitet ; thi rigtig-

nok tællede Personalet to norske Kunstnerinder; men den ene,

skjønt udrustet med sjeldne F^elingelser for Scenen, tråk sig

snart tilbage, og den anden, hvem vi kalder vor med den samme ret-

mæssige Stolthed, som den. hvormed vi tilegner os de norske Diissel-

dorfere. forstod med al ønskelig Hurtighed at lade sig naturalisere.



— 260 —

Lidt efter lidt begyndte der imidlertid at reise sig Betænkelig-

heder og Indvendinger mod Theatret. Studentertogene begyndte

at klarne og styrke den skandinaviske Tanke og dermed ogsaa

Erkjendelsen af vor Pligtighed til, som Nation, at optræde fri i

aandelig saavelsom i politisk Retning. I enkelte Henseender var

allerede Banen brudt; vor Malerkunst var begyndt at blomstre,

og tilhørte os maaske dengang i inderligere Forstand end nu.

Welhavens Romancer, Jørgen Moes Digte og Asbjørnsens Even-

tyr øvede sin vækkende Virkning ude blandt Folket, paa samme

Tid som Scenens Grundlæggelse i Bergen praktisk beviste Mulig-

heden af ogsaa den dramatiske Kunsts Frigjørelse.

Her var altsaa Fare paafærde. Theaterstyrelsen var, som al

Magistratsregjering, konservativ, og vilde eller kunde ikke ind-

rømme det Berettigede i Oppositionens Fordringer. Den følte

imidlertid at det gjaldt at styrke sig, og sætter man sig først paa

dens Standpunkt, saa maa det indrømmes at den valgte det hæder-

ligste Middel, nemlig Forædling af den kunstneriske Virksomhed,

for at hævde Theatrets Ret til at beståa paa den gamle Grund-

vold. En artistisk Direktør skulde antages. At Valget ikke faldt paa

den for dette Hverv eneste og dygtigste norske Mand, kan være

beklageligt nok; men fra Bestyrelsens Side vilde et saadant Valg

have været en Selvmodsigelse. Det var jo netop mod Opposi-

tionen, der skulde kjæmpes, og det var bag Forskandsningerne

af det Bestaaende at Krigen skulde føres. En dansk Mand

maatte altsaa findes og han blev funden. Dette var for os det

første praktisk-skandinaviske Udbytte af Studentertogene.

Hr. Borgaard indtog i Danmark, ved Siden af J. L. Heiberg

den første Plads, som ypperlig dramatisk Oversætter og Bear-

beider. Som selvstændig Forfatter havde han et agtet Navn

;

han besad en Smag, som var skjærpet og renset gjennem et fortroligt

og vistnok omfattende Litteraturkjendskab, og havde desuden paa

sine Reiser tilegnet sig Indsigt i de almindelige europæiske

Theatertilstande. Kommer nu hertil paa engang Humanitet og en
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vis Evne til at manøvrere, saa maa det indrommes, at der i ham fand-

tes forenet mange for en Theaterdirektør høist ønskelige Betingelser.

Men Hr. Borgaard var allerede ved Ankomsten hertil i en

fremrykket Alder, og havde aldrig for befattet sig med praktisk

Theaterledning. Som alle theoretiske Smagsmænd var han idea-

listisk anlagt, noget. som kan være bekvemt nok for den uden-

forstaaende Kritiker, men som for en Theaterstyrer under knebne

Forholde næsten bliver en Feil. I Hr. Borgaards Alder at om-

støbe sin hele Grundbetragtning efter Omstændighederne kan

ikke altid med Billighed fordres. Hovedopgaven med hans Kal-

delse var jo ogsaa, som antydet, at hæve Theatret til et høiere

Kunsttrin; Tilbøielighed og Pligt faldt altsaa her sammen; men

neppe til Gavn hverken for Theatret eller for Kunsten.

Den idealistiske Fordring skulde nemlig væsentlig fyldestgjøres

i Repertoiret, altsaa i de givne Stykker. Men denne Idealisme er

igrunden falsk, forsaavidt den bliver staaende ved Valget af Præ-

stationerne og ikke tillige strækker sig til Udførelsen. Farcen

og Folkekomedien blev saagodtsom forviste fra Scenen, uagtet

disse saakaldte lavere Kunstarter ta^llede mange ypperlige Frem-

stillere blandt Personalet. Oehlenslæger maatte frem, skjønt

Theatret kun besad to Mænd, som forstod at spille ham. Scribe

repræsenteredes gjennem sine fineste Salonstykker, uagtet Hr.

Jørgensen var den eneste, som havde Herredømme over den

scriheske Replik. Med den ægte Shakspeare gav man sig ikke

ifærd, her hjalp man sig med de Sille-Beycrske Tidsmæssigheder.

Ligeoverfor Almenhcdcn iagttog Theatret en vis afmaalt Hold-

ning, der i Frastand saa ud som Forncmhcd. Det tidligere gemyt-

lige Forhold var naturligvis forlænge siden brudt; man følte paa

hegge Sider at Kløften blev større og større, alt eltersom

den folkelige Fiendommelighed udviklede sig gjennem politisk

Frihed. opblomstrende Literatur og Kunst. Folge med kunde

eller vilde Theatret ikke ; det blev altsaa staaende tilbage paa

et Standpunkt, som rigtignok i historisk Forstand kan kaldes
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nationalt, for saa vidt som det i sin Tid var et fyldestgjørende Ud-

tryk for den Nationalitetsudvikling, hvortil Folket da havde hævet

sig; men et Folk kræver et levende og ikke noget blot historisk

Forhold til sin Kunst.

Folket havde altsaa seilet sit Theater agterud ; men et Folks

Udvikling gaar-ikke for alle Klassers og for alle Individers Ved-

kommende for sig ligelig og paa engang. Der vil altid findes

Efternølere, og saadanne fattedes heller ikke her. Af disse dan-

nede sig et Parti, som gemenlig kaldes „Thorsdagspublikummet",

en Skare, der kan siges at tilhøre Theatrets Inventarium ligesaa-

fuldt som Kulisser, Garderobe og øvrige Rekvisiter. Ved dette

Thorsdagspublikum maa ikke blot forstaaaes den virkelige og

indbildte Intelligents, som om Thorsdagene søger Theatret; det

omfatter tillige Alle, der, i Modsætning til den store fiendtlige

eller ligegyldige Masse, positivt stiller sig paa Theatrets Side

og erklærer dets Standpunkt for sit. Et saadant Korps af Efter-

nølere er stedse, sent eller tidligt, hjemfaldet til Undergang, og

om det end til denne Dag har holdt sig ilive, saa burde dog

Udvidelsen af Theatrets Tilskuerplads i sin Tid have fremstillet

sig for Bestyrelsen som en sandsynligvis temmelig unødig Gjer-

ning. Indrømmes maa det forresten, at Partiet har forstaaet at

organisere sig; det havde sin faste Theaterkritik, der, under

Applauderen i Tide og Utide, gjennem Pressen hævdede sit Thea-

ters Berettigelse, paa samme Tid, som den gjorde Fremskridts-

mændenes Virken til Gjenstand for alskens Fordreielser.

Af foranstaaende Fremstilling vil det nu være klart, hvorledes

Theatret maatte komme i den besynderlige Silling, hverken at

virke som Nationaltheater eller som Folketheater, men kun som

en Privatanstalt for en udvalgt Kreds. Til det virkelige Folk

havde det intet Forhold ; det vedkjendte sig ingen Forpligtelser

mod Folket og mod dets aandelige Interesser. Derfor kunde

man ogsaa med rolig æsthetisk Samvittighed dekretere, at origi-

nale dramatiske Arbeider indtil videre ikke maatte opføres.
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Theatret var saaledes nærmest at betragte i Lighed med den

franske Hoftrup, der i Christian den 7des Dage gav Forestil-

linger for de forste Klasser i Rangen, og hvortil Borgerne havde

Adgang kun forsaavidt der var Billetter tilbage. At denne Op-

fatning af Forholdet billiges inden Partiet selv, saa man blandt

andet for nogen Tid siden i et af vore Blade, idet en Indsender

gaar skarpt irette med Theateroppositionen, og mener, at Spørgs-

maalet om et dansk Theaters Bestaaen hos os er en Sag, som

udelukkende vedkommer Aktionærerne og — Abonnenternel En

saadan Udtalelse kan af Udenforstaaende kun tilskrives Barn-

agtighed eller Gaaen i Barndom; men inden Partiets Kreds er

den ikkedestomindre endnu en Troesartikel. Hvem der forøvrigt

ved denne falske Stilling næsten er mest at beklage, er Theatrets

hæderlige danskfødte Kunstnere, som, efter en Menneskealders

Virksomhed blandt os, har mistet sit Fodfæste i den danske Kunst-

verden uden at kunne finde et nyt i vor. Flere af dem har rigtignok

forladt os, men om de befinder sig vel i sit gamle, eller maaske

rettere nye. Hjem, faar staa derhen. Besynderligt kunde det

synes, at Hr. Jørgensen ikke har fulgt sine Kunstbrødre og ind-

taget den Plads, som nu maa kaldes ledig for ham. Som Pro-

fessor Nielsens Ligemand i Begavelse og utvivlsomt hans Over-

mand i Talentets Alsidighed, skulde man tro han maatte

foretrække at virke i Samklang med et helt Folk, fremfor, som

her, at tiene et Parti, der er sakket bagud i Tiden, og hvis Lem-

mer sent eller tidligt maa falde fra, en for en.

Det Besynderlige heri vil imidlertid ved en nærmere Betragtning

bortfalde, paa samme Tid som deraf turde hentes et Fingerpeg

til Løsning af det svævende Theaterspørgsmaal, Sammensmelt-

ningen. Mange stridige Meninger om denne Sag færdes fortiden

ude blandt Publikum; men oHentlig har den endnu ikke været

dnjftct. Jeg har, for mit Vedkommende, havt adskillig Anled-

ning til at overveie dette Fmne; Fremstillingen af det Resultat

jeg er kommen til, er Hovedhensigten med disse Opsatser.



— 264 —

III

Har en Formening eller en Fordom først faaet Tid til at fæstne

sig ude blandt den store kritikløse Masse, saa bliver den ial-

mindelighed blindt fastholdt, selv om Tilstandene og Forholdene

saa væsentlig forandrer sig, at Dommen fornuftigvis burde falde

ud i modsat Retning. Dette har i dobbelt Henseende vist sig

under Theatersagens Fremgang i Christiania, og det er en lige-

frem Pligt mod Sandheden, engang at faa det rette Forhold klarnet.

Christiania Theaters Historie kan siges at gaa en 25 til 30

Aar tilbage i Tiden. Scenens Grundlæggelse falder altsaa

i en Periode, da Norge ikke i nogensomhelst aandelig Hen-

seende formaaede at brødføde sig selv, men maatte forskrive

endog de nødtørftigste daglige Fornødenheder fra Brødrene hin-

sides Kattegat. Gjennem danske Grammatiker indøvedes det norske

Sprog i Skolerne, Læsestykker af danske Forfattere opstilledes

som Mønstre for norsk Udtryksmaade; selv den Fortydsknings-

proces, Danmark efter Fraskillelsen vedblev at gjennemgaa,

skulde vi holde Skridt med, og man fandt ingensteds den Tanke

kommen til Gjennembrud, at Brodersprogenes Aand er ligesaa

forskjellig, som begge Landes Natur, Historie og øvrige sprog-

betingende Forholde.

Blev nu saaledes det danske Sprog uden Modsigelse fastholdt,

som det eneste, en dannet norsk Mand anstændigvis kunde betjene

sig af, saa vil det let indsees, at der til mundtlig Brug af dette

Sprog krævedes dansk Udtale. For Østlændingerne var dette

ikke nogen let Opgave, men de gjorde sit Bedste, og man har

endnu i pent Selskab fra og til den Fornøielse at høre ældre

Kavallerer parlere ret artigt Kjøbenhavnsk, skjønt Døbeseddelen,

som desværre ikke kan fragaaes, opgiver en eller anden ærlig

Tømmerhandlertrakt som Vedkommendes virkelige Hjemstavn.

Bergenserne skilte sig bedre fra det. De havde omkring og

efter 1820 et dramatisk Selskab, som gav offentlige Forestillinger

og stod i stort Ry for den Dygtighed, hvormed, efter Samtidiges
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Dom, de mere Fremragende forstod at eftergjere dtt kjøben-

havnske Sprog og Spil. Deroppe va- det ogsaa at en hoit an-

seet Skolemand i et Selskab komplimenterte en tilreisende dansk

Dame for hendes Artighed at besoge Norge, og begrundede

denne sin Taksigelse med et: „Gudskelov, nu kan man dog

engang igjen faa høre hvorledes dannet Sprog lyder!"

I en Jordbund, som de sproglige Fordømme saaledes havde

gjødslet, er det naturligt at den fremmede Kunst maatte spire

baade snart og frodigt, saameget mere, som den ingen Mod-

stand fandt i allerede udviklede nationale Former. Saadanne

manglede nemlig aldeles; ialfald kan der paa den Tid hos os

ikke være Tale om anden Kunst, end et Slags Digtekunst, som

havde sin umiddelbare Rod i Fællesliteraturen, og følgelig i den

Grad var blottet for enhver norsk Afskygning, at det nu saa-

godtsom er en IJmulighed af indre Kjendemærker at skjelne

Datidens norskfødte Digteres Arbeider fra de samtidige Danskes.

Den eneste, der kan nævnes som en Undtagelse fra den almin-

delige Regel, er Maurits Hansen, der virkelig havde et sundt og

klart Øie for mangt og meget Eiendommeligt i vore nationale

Forholde; men hans hjemlige Karaktertyper manglede al til-

svarende Fremstillingsstil, og de Dages Publikum var desuden

for lidet kritisk udviklet til at det skulde formåa, fra en Kunst-

forms paaviselige Trivsel hos os at drage Slutninger om Mulig-

hedcn af lignende Formers. Om Wergeland, som Fanebærer,

kunde der ikke blive Tale; hans, ialfald i den Tid, s:ærkt frem-

trædende Formløshed, i Forbindelse med en udprægct subjektiv

Retning, maatte naturligvis afspærre enhver Udsigt til omkring

han at se en kunstnerisk Skole stiftet. Welhaven var indtil da

blot optraadt negativt, og, som det verdensborgerlige Parti ind-

bildte sig, ganske i dets Aand. Dette var imidlertid fia Partiets

Side en stor Misforstaaelse; thi vel optraadte han skarpt mod

den fra det modsatte Hold opstillcdc Afspærringslære, og paa-

viste, som den eneste Redning fra aandelig Hungersnød. Folkets
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Delagtiggjørelse i Verdensrigdommen udenfor os, for hvilken vort

eget Land dengang ingen Jordbund havde. Men han betegner

ogsaa udtrykkehg denne Tilstand som en blot og bar Overgangs-

tilstand, og falder saaledes i sin Anskuelse sammen med vore

Dages Norskhedsmænd. Partiet derimod opfattede og opfatter

endnu hans Lære som en aandelig statsekonomisk Sats, der maa

blive gjældende til alle Tider og under alle Forholde. Plat, efter

Bogstaven og stik imod hans Mening, har ogsaa det samme

Parti tåget ham, idet det formente, at kunde man først faa

Folket til at konsumere et tilstrækkeligt Kvantum Danskhed,

Franskhed og Tydskhed, saa skulded er i Norge rigtig blive Dan-

nelse paa alle Kanter. Denne Raastofslære er igrunden usigelig

raa, og stiller Partiet dybt under de for Smagløshed saa ofte og

saa stærkt udskregne Norskhedsmænd ; thi disse vil ogsaa Ind-

førelsen af det aandelige Raastof, men, vel at mærke, kun til Brug

for en Forvandlingsproces, svarende til de Krav, der, saasandt vi

virkelig er en Nation, hos os maa gjøre sig gjældende.

Naar Sprogets og Udtalens Norm skulde hentes fra Danmark,

saa er det naturligt at vi ogsaa forskrev vor dramatiske Kunst

derfra. Som Nation, i anden Forstand end politisk, følte vi os

endnu ikke; uagtet Fraskillelsen vedblev derfor den hele aande-

lige Samfærdsel uforandret. En meget stor Del af den da raa-

dende Slægt havde modtaget sin Uddannelse i Kjøbenhavn eller

ialfald under Forholde, som havde sin umiddelbare Rod i Dansk-

heden. Hvad den danske Skuespillerkunst særligt angaar, saa

havde denne ved reisende Selskaber vundet Hævd rundt om i

Landet og fast ingen af dettes egne Børn havde endnu forsøgt

sig paa den dramatiske Bane. Af norske dramatiske Forfattere

havde vi saagodtsom Ingen; Oehlenschlæger og Heiberg havde

vundet Indgang overalt hos os, og ingen var nærmere til at

fortolke disse Mestre, end deres egne Landsmænd.

Meget naturligt altsaa, at et dansk Theater blev grundlagt i

Christiania. Dette Theater var paa hin Tid fuldt berettiget.
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idet det stod i Hoide med Samtidens nationale Standpunkt hos

os, og ikke spærrede Veien for nogen mere folkelig Anstalt,

for hvilken Tiden endnu ikke var kommen. Jeg skal derfor

villig indromme, at dette Theater har virket meget Godt her i

Landet, idet det har, indtil en vis Grad, holdt os i Flugt med

den dramatiske Kunsts og Literaturs Foreteelser andetsteds, og

derhos bidraget ti! at fremskaffe Betingelserne for et selvstæn-

digt Theaterliv i Norge.

Men nu kommer Fordommen og de løse Formeninger i al sin

Seighed, saaledes som jeg i Begyndelsen af denne Artikel antydede.

Alt, hvad der i sin Tid, for tyve Aar siden, kunde anføres til

Forsvar for Theatret, skal endnu være gjældende. Da Theatrets

Parti ialmindelighed har indskrænket sig til løse Paastande, blot-

tede for al Bevisforelse, saa kunde jeg her indskrænke mig til

at sætte en løs Benægtelse mod den lose Paastand ; men da

man ikke sjelden har brugt den Krigslist, istedet for positivt For-

svar, at paavælte det norske Theater alskens Bebreidelser og

Beskyldninger, faar jeg gaa ind paa Sagens Enkeltheder.

Det er, saavel af den mundtlige som skriftlige Kritik, ofte nok

blevet sagt, at det norske Theatersprog er raat og stedende;

man har betegnet det som Piperviksdialekt, og følgelig som ube-

rettiget i al sand kunstnerisk Fremstilling. Over Repertoiret

har man fort skarpe Anker; man har betegnet Theatret som et

„Vaudevillctheater", hvilken Benævnelse da efter Vedkommendes

Mening skulde være et Skjcldsord. Den hyppige Opforelse af

Stykker, henhørende til de saakaldte lavere dramatiske Kunst-

arter, er strængt bleven dadlet, ikke at tale om Bebreidelserne

for at have optagct Stykker, der væsentlig har hvilet paa Dands

eller Dckorationsudstyr. De større Arbeider har man betegnet

som liggende over Theatrets Krælter. Kndelig har man til sine

Tider fundet Spillet plat og altfor nær beslægtet med Virkelig-

heden, samt sigtet en stor Del af Personalet for Mangel paa

den nødvendige Dannelse.
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At dette lange Synderegister i større eller mindre Udstræk-

ning godkjendes ude blandt en Del af Publikum, er atter et

Bevis paa den Ihærdighed, hvormed Fordommen bider sig fast

der, hvor den engang har fundet Fodfæste. Det norske Theater

begyndte sin Virksomhed som „Skole", dets Skuespillerpersonale

maatte følgelig dengang beståa af Elever, og heraf udleder For-

dommen, at Enhver, hvorlænge han end har virket ved det

norske Theater, nødvendigvis maa være en Begynder. Den Kunst,

at føre et dannet og Hydende Sprog fra Scenen, kræver lang-

varig Øvelse; da nu Sproget i Førstningen maatte falde haardt

og kantet, saa er atter Fordommen ude, og slutter at dette frem-

deles maa være Tilfældet. Eleverne indøvedes fra først af i smaa,

letspillelige Stykker, følgelig er Indretningen et „Vaudevilletheater".

Fra og til forsøgte man sig paa Opgaver, som dengang laa over

Kræfterne, altsaa skal dette endnu være Tilfældet. Og endelig,

da den begyndende Theaterskoles Elever for otte Aar siden ikke

optraadte med den rutinerte Skuespillers Dannelse, saa skal det

nuværende Personale, der tæller Medlemmer med al den Almen-

dannelse, man her i Landet kan tilegne sig, ikke kunne indrøm-

mes et i vor Kunstverden fuldkommen berettiget Standpunkt.

Partiets hele Liste over de norske dramatiske Dødsynder er

forøvrigt, som Enhver let vil indse, aldeles utjenlig for sit Øie-

med, saalænge der savnes Bevis for, at vort saakaldte danske

Theater ikke er befængt med de selvsamme Skrøbeligheder, som

de, der lægges det norske til Last. Denne Mulighed skal jeg nu

gaa over til nærmere at betragte, og paa samme Tid gjøre til

Gjenstand for Undersøgelse, hvorvidt enkelte af de fremsatte

Paastande kan siges at være holdbare, som Bebreidelser tåget,

naar man har aabent Øie for de Vilkaar, hvorunder et Theater

i Christiania fortiden er henvist til at arbeide.

Hvorledes denne Betragtning forøvrigt falder ud, maa jeg paa

Forhaand bemærke, at den naturligvis ikke kan faa nogen Ind-

flydelse paa det, der i Theatersagen fra først til sidst er Hoved-
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punktet. Enten Christiania Theater er fri for de Mangler, der

fortiden med Rette eller Urette tilskrives det norske Theater,

eller det, hævdet ved sin lange Bestaaen og andre heldigt vir-

kende Omstændigheder, har svunget sig op til en høiere Klasse

i den kunstneriske Rangforordning, saa er dette igrunden ganske

ligegyldigt. Kjærnespørgsmaalet vil til enhver Tid blive: Ligger

det indenfor Christiania Theaters Omraade, at fyldestgjore det

norske Folks berettigede Krav til en national dramatisk Kunst-

form?

IV.

Et af de Kjendetegn, som indenfor Literaturens eller Kun-

stens Enemærker hyppigst forraader Publikums Halvdannelse, er

en vis Kræsenhed, der især gaar ud over det, som nydes med

mere end almindelig Appetit. Denne Kræsenhed har sin ganske

naturlige Forklaringsgrund. Man er sig nemlig i sit stille Sind

bevidst, eller har ialfald en dunkel Folelse af, hvor vaklende

det Fodfæste er, man har at støtte sin Dom til; og da man

lettere forløber sig ved at godkjende end ved at fordømme, saa

er det ganske rimeligt, at man helst vælger det Sidste; thi be-

gaar man end derved en Uretfærdighed, saa skrives den paa en

forfinet Smags Regning, og Reputationen er frelst. En vis Ær-

lighed hos Publikum er vel ogsaa en medvirkende Grund til

denne Fordømmelseslyst; enhver Enkelt slutter nemlig fra sig

selv, og har da en halvt ubevidst, men igrunden ganske rigtig

Erkjendelse af, at hvad der tiltaler ham og hans Aandsbrødre,

umuligt kan besidde noget høiere poetisk eller kunstnerisk Værd.

Denne Tankegang, saa fornuftig den ogsaa maa siges at være,

holder dog ikke altid Stik. Det er nemlig ialmindelighed de

uvæsentlige eller endog forkastelige Egenskaber ved et Værk.

som lettest falder Massen i Øinenc og oftest vækker dens Bifald.

Men et Kunstværk kan, foruden disse Egenskaber, besidde virke-

lig gode Sider, skiont ikkun Faa har Syn for dem, og derfor er

der ogsaa en Mulighed for. at f. 1:.\. en Bog eller en scenisk
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Præstation kan staa sig for Sandhedens Domstol, uagtet Massen

har mærket den med sit bifaldende Stempel.

I et saa lidet udviklet Samfund, som vort, hvor Halvdannelsen

og den deraf fremkaldte Spøgelsefrygt for at forløbe sig ligger

som en Mare over Folket og hemmer den umiddelbare Hen-

givelse, — hvor altsaa Publikum i den Grad misforstaar sin

Stilling, at det med en fremmed Mine haster Nydelsen forbi,

og tror sig forpligtet til allehaande uheldige Forseg paa at klavre

op til Kritiken, — i et saadant Samfund, siger jeg, er det ganske

naturligt at Kritiken, paa sin Side, gjør den modsatte Bevægelse,

stiger nedad, og møder sit Publikum paa Halvveien.

Denne Opgivelse af Standpunktet paa begge Sider spores hos

de Theatersøgende under mangehaande Former. Saaledes viser

den sig i Jubelen og Beundringen over en mangelfuld Ud-

førelse af et saakaldt shakespearsk Skuespil, som man alligevel

kun delvis forstaar. Man har jo baade læst og hørt at Shake-

speare skal være en stor Forfatter; den gode Tone byder altsaa

at finde Smag i ham ; at det er en forloren Shakespeare, der

bydes, gjør Intet til Sagen, da man ikke kjender den ægte, og

at man ikke ret kan faa Tag i de mange Skjønheder, han jo

skal indeholde, unskylder man for sig selv derved, at disse samme

Skjønheder ligger meget høit. Ligeoverfor Ens Sidemænd paa

Tilskuerbænken skjules deslige Selvbekjendelser lettest under et

febrilsk Bifald. Stilles Oehlenschlæger op, saa er straks de

Fleste paafærde med en mærkelig samstemmig Henrykkelse over

hans „slaaende Sagatone", „hans ægte nordiske Karakterer" og

„hans typiske Kjæmpeoptrin". Alle disse Egenskaber tillagdes

han nemlig af Kritiken fra 1814, og det er Eftersnakket af

denne Kritik, som endnu surrer for vort kunstdommende Publi-

kums Øren. I dette Tilfælde er Affektationen aldeles paatagelig;

Oehlenschlagers nordiske Tragedier kan i vore Dage hos os for

en stor Del umuligt nydes anderledes end literaturhistorisk, idet

vort Folk, gjennem historisk Læsning og et umiddelbart Kjend-
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skab til Sagaen, er voxet Ira den Skoletid, da Oehlenschlægers

Helte og Kjæmpeoptrin endnu afgav et fyldestgjørende Udtryk

lor vor Opfatning af disse Personer og Begivenheder; men at

Publikum hos os skulde indehave Dannelsens Modtageliglied for

en literaturhistorisk Nydelse fra Scenen, vil dog vel Ingen paa-

staa. En Omstændighed er imidlertid tilstede, som gjør Publi-

kums Forsikring om det Behagelige i at nyde en klassisk

Forfatter til et Slags Sandhed. Det er nemlig den Tryghed,

hvormed man overværer Præstationen ; man ved i Forveien hvad

Mening man skal være af; man ved, at man skal godkjende og

ikke forkaste.

Et mærkværdigt Exempel afgiver i saa Henseende Scribes

Historie paa Christiania Theater. Der var en Tid, da denne

Forfatter over hele Europa stod uangreben af Kritiken ; eller

ialfald var Rygtet om, at der skulde være delte Meninger om

hans Værkcr, endnu ikke naaet op til os. Publikum kunde

altsaa ikke være i Tvivl om, hvorledes det havde at forholde sig.

Men saa dannede sig en ny dramatisk Retning i Frankrig;

det var Karakterskuespillet. som lidt cftcr lidt voxte ud af det

scribeske Situationsdrama. Pariserne havde naturligvis kunstnerisk

Skjonsomhed nok til at indromme begge Arter Plads ved Siden af

hinanden; men Tydskeren, som, med al sin Filosofi, i mange Til-

fælde har saa svært for at fatte, at Sandheden har mere end en

Side, begyndte strax at konstruere sig en Theori til kritisk

Brug, ifolge hvilken Scribe betegnes som forældct, indholdslos og

poesiforladt. Man fik med engang Øinene op for, hvilket uhyre

Misgreb man havde begaaet ved i saa lang Tid at beundre og more

sig over det, man nu kun betegnede som tomme Spilleværker.

Danmark, der, foruden saa meget Andet, ogsaa har faaet sin

Filosofi fra Tydskland. lod ikke længe vente paa sig; og vi, som.

liltrods for Kielertraktaten, Fidsvoldsmodet og Konventionen til

Moss. aldrig har optraadt med nogen samstemmig Indsigelse

mod del fremdeles hcstaaende aandelige Provindsialforhold, havde.
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som rimeligt kunde være, intet Valg. Det var løierligt at iagt-

tage vort Theaterpuhlikum i den Tid; paa den ene Side Vane

og Tilbøielighed, og paa den anden Side den udenlandske

Mening! Nu, Scribe vedblev at være underholdende, som før,

det forstaar sig; men var Tæppet faldet i sidste Akt, saa kom

ogsaa Fordømmelsen. Og man indvende ikke her, at Grunden

er en anden end den paapegede; det scribeske Repertoire paa

Christiania Theater har været ligesaa godt efter som før Omslaget,

ligesom det vel ikke vil benægtes at hans væsentligste Dame-

rolle i den senere Tid har været, eller ialfald kunde have

være givet, i ulige bedre Hænder end tidligere.

Hvad Slags Kritik der skrives for og ud af et saadant Publi-

kum kan man lettelig tænke sig. Denne Kritik eier igrunden

kun to Kategorier, nemlig „et godt" og ..et slet" Repertoire,

og formaar sjelden at hæve sig til et høiere Begreb end „det

Nydelige". Til det ..gode" Repertoire henregnes da alle Forfattere,

der har et hævdet Navn i Literaturhistorien eller i den offent-

lige Mening udenlands; til det ..slette" hører altid Folkekome-

dien og Farcen, forudsat at Scenen er henlagt til en By; spiller

derimod Stykket udenfor Bygrændsen, paa Landdistriktets Grund,

saa betegnes det ialmindelighed som landsbyhistorisk, frakjendes

gjerne dramatisk Handling, men indrømmes et ikke ringe poe-

tisk Værd og hører da til det gode Repertoire. Det abstrakt

Poetiske sættes nemlig altid over det Dramatiske (NB. bagefter,

naar Forestillingen er ude); skjøndt det vel først burde afgjøres,

hvorvidt et udramatisk Drama nogensinde med Rette kan siges

at være poetisk.

Af et saadant godt Repertoire fordres endvidere at det skal

være meget alsidigt; det maa vexle mellem Mallefille. Oehlen-

schlæger. Birch-Pfeifer, Shakespeare, Iffland. Moliere. Barriere

og tildels Holberg. Rigtignok ved man at de bedre udenlandske

Theatre, f. Ex. de parisiske, holder sig indenfor Grændsen af en-

kelte afde ved ovennævnte Forfattere repræsenterede Kunstformer;
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men da Paris i det allermindste har fem-sex offentlige Theatre,

og Christiania i det allerhøieste to, saa tror man sig af disse

to berettiget til at fordre lidt af Hvert i alle de Retninger, hvor-

paa hine fem-sex har lagt sin Virksomhed. Christiania The-

ater f. Ex., der saa ypperligt spiller Farcerne: ..Han gaar paa

Kommers" eller Perichons Reise", og som næsten til Fuldendt-

hed har givet Ifflands „Jægre", faar ikke Lov til uforstyrret at

virke paa denne og andre lignende Veie, hvorved dog noget

virkeligt kunstnerisk Godt kunde udvindes; saaledes har man

fornylig seet Direktionen i Aviserne blive overløben med ano-

nyme Rykkerbreve angaaende en Æresgjæld, som skal være

stiftet ved et engang givet Løfte om Opførelsen af Shakespeares

„Macbeth". Er det ikke atter her Raastofslæren, som giør sig

gjældende? Evig og altid er Sporgsmaalet det ukunstneriske

Hvad, med Forbigaaelse af det kunstneriske Hvorledes.

At deslige. Publikums og Kritikens, Fordringer aldrig af en

Theaterstyrelse vil kunne fyldestgjøres, maa være indlysende

nok, og det vilde utvivlsomt være en Styrelses største Feil. om

den fyldestgjorde dem. Hermed er imidlertid ikke Sagen kla-

ret; thi man kan fremdeles sporge, hvori da et godt Repertoire

virkelig bestaar. Dette er med faa Ord besvaret. Et godt Re-

pertoire er det, hvis enkelte Stykker passe for, altsaa hverken

ligge udenfor eller over, det Theaters Kræfter, der lader dem

opføre. Det er altsaa et aldeles betinget Begreb; idet et og

samme Repertoire kan være godt paa et af to Theatre, og slet

paa det andet, eller ogsaa godt, eller slet, paa dem begge. Men

der gives et Parti blandt os, som ikke kan eller vil indse denne

simple Sandhed, og det er dette Parti, som altid er fa^rdig med

Forkastelsesdommen over den største Del af hvad det norske

Theater byder, medens det uden videre godkjender Alt, hvad

Christiania Theater lader opføre. Ja, dette F^arti gaar endog

saa vidt, at det henregner en og samme Forfatter til de gode

filer slette, alt eftersom hans Stykker gives paa Jet ene eller

|M Mcnnk lh*cn : I rtrrladic skrifter I.
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det andet af vore to Theatre. For at tåge et Exempel; Erik

Bøghs .,Fastelavnsgildet" blev for nogle Aar siden opført paa

Christiania Theater, og fik i den Anledning Skudsmaal for at

være et smukt, poetisk Arbeide. Det norske Theater gjenoptog

iaar samme Forfatters ..Huldrebakken", og strax var Kunst-

dommerne paafærde med alskens løse Bemærkninger om Erik-

Bøghsk Overfladiskhed, om Tilsprang til usand Poesie, og hvad

det nu forresten var. Endvidere; for nylig var en saadan ano-

nym Smagsmand ude og tråk Leiligheden efter Haarene for at

faa bebreidet det norske Theater, at det opførte Stykker, hvis

gode Modtagelse for en stor Del skyldtes Balletdands. Hermed

sigtedes da til „En Caprice". hvis Lykke hos os forresten langt-

fra ikke i nogen overveiende Grad kan skrives paa ..Ballet-

dandsens" Regning. Ikke destomindre fik Christiania Theater

paa samme Tid Lov til upaatalt at lade „Kabinetssekretæren"

og „Grevinden og hendes Søskendebarn" passere, uagtet disse

to, paa kjøbenhavnske Skandalhistorier hyggede Stykker umuligt

kan have den tilsigtede Interesse udenfor Danmark. Det er

heller ingen Tvivl om, at kun en aldeles forsvindende Del af

Publikum forstod de deri forekommende Hentydninger; men at

røbe en saadan Uvidenhed vilde jo være det samme, som at røbe

Mangel paa Dannelse; at gjælde for Forstadsindbyggere af Kjøben-

havn er som bekjendt en meget fremherskende Ærgjerrighed hos os.

Af Repertoirets Alsidighed eller Rigdom paa berømte Forfat-

ternavne kan man altsaa ingenlunde uddrage noget Bevis for et

Theaters kunstneriske Høide, ligesom hellerikke et Repertoire,

bestaaende af lutter Vaudeviller, Farcer eller Folkekomedier,

nødvendigvis medfører at det Theater, hvorpaa de spilles, maa

være slet. Saa ringe kan rigtignok et Theaters kunstneriske

Virkemidler være, at det kun magter de allersimpleste Fjæle-

bodsstykker, men holder et Theater sig indenfor dette Omraade,

saa er selv herpaa Intet at sige. Man kan da bestride Thea-

trets Ret til at beståa; men indrommes denne Ret, saa kan ingen
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Anke fores mod dets Fremgangsmaade, thi en fyldestgjørende

Udførelse af et slet dramatisk Produkt er at foretrække for en

Forhutling af et Mesterværk.

Med disse Antydninger maa den i min forrige Artikel paa-

pegede Anke mod det norske Theaters Repertoire forelobig

være tilbagevist. En Opregning af de givne Stykker vilde efter

min ovenfor udviklede Anskuelse ikke lede til noget; derimod

turde fuldstændigt Bevis for Beskyldningens Uholdbarhed frem-

gaa af Undersøgelsen betrætfende det næste Klagepunkt, Spillet.

— og da man her har tåget Christiania Theaters Præstationer

til Maalestok. saa kan en Drøftelse af disse ikke vel undgaaes.

Aarsberetning
angaaende Kristiania norske Theaters artistiske

Virksomhed i Spilleaaret 1860—61.

1 det forlobne Spilleaar, som begyndtc den Ilte Oktober 1860

og endte med Udgangen af Mai 1861, har været givet ialt 123

Forestillinger. 20 nye Skucspil er i dette Tidsrum komne til

Opforelse; alle Repertoirets gjenoptagnc Stykker har. med Und-

tagelse af 1, været givne med mere eller mindre forandret Rolle-

besætning. Enkelte Forestillinger har været givne med Bistand

af Hr. Ole Bull, Pianisterne Nathusius og Hasert, samt Danser-

inderne Frøken Bills og Søstrene Healey. Theatrets Skuespiller-

personale har bestaaet af 10 Herrer og .S Damer. En Debutant-

inde er optraaadt, uden dog at erholde varigt Engagement. En

Debutant er ansat; 3 Skuespillere er afskedigede.

De i Spilleaaret optørte nye Stykker er lolgende:

„Huldrens Hjem". Skuespil med Sange og Kor i .^ Akter,

opfort 9 Gange.

„Haarpidsk og Kaarde". Skuespil i S Akter. 4 (jange.

„Han drikker", Vaudeville i I Akt. Mi Gange.
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„Et farligt Brev", Lystspil i 3 Akter, 3 Gange.

„En Tale", Vaudeville i 2 Akter, 8 Gange.

„Pernilles korte Frøkenstand", Komedie i 3 Akter, 4 Gange.

„ Brødrene Foster", Skuespil i 4 Akter, 4 Gange.

„Gudbrandsdølerne", Skuespil med Kor og Sange i 4 Akter,

1

1

Gange.

„Ulla skal paa Bal", musikalsk Divertissement, 13 Gange.

„Plader", Vaudeville i 3 Akter, 4 Gange.

„Mursvendene", Folkekomedie med Kor og Sange i 5 Akter,

12 Gange.

„Erasmus Montanus", Komedie i 5 Akter, 2 Gange.

„En ung Piges Roman", Skuespil med Sange i 5 Akter, 4

Gange.

„Græd bare". Lystspil i 1 Akt, 2 Gange.

„Onkelen fra Amerika", Lystspil i 1 Akt, 2 Gange.

„En selvopofrende Svigerfader", Vaudeville i 1 Akt, 7 Gange.

„Lumpacivagabundus", Eventyrkomedie i 3 Akter, 10 Gange.

,,En Svigerson under Opsigt", Lystspil i 1 Akt, 1 Gang.

„En sørgende Enke", Lystspil i 2 Akter, 2 Gange.

„ Atten Aar efter", orig. Sangspil i 1 Akt, 1 Gang.

5 Forestillinger maatte indstilles paa Grund af Sygdom blandt

Skuespillerpersonalet; af samme Grund forandredes 7 Forestil-

linger, hvoraf de 4 ved røde Plakater.

Hermed kunde jeg slutte min Beretning og forovrigt henvise

til Kassererens Regnskab; men flere offentligt fremførte Angreb

paa Theatrets artistiske Styrelse gjør en kortfattet Oversigt over

Forholdene ønskelig fra min Side.

Udover Vaaren 1860 opsagde 4 af Theatrets Skuespillerinder

sine Kontrakter, hvilket ogsaa var Tilfældet med nogle Skue-

spillere. 2 af de f^atrædende Damer modtog strax efter Ansættelse

ved Kristiania Theater, en 3dje gik over i en anden Livsstilling.

Gjennem en af Theatret Bestyrere plejedes Underhandling om

fornyet Ansættelse af Fru Dovle, der, tilligemed Hr. Dovle hørte
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blandt de fratraadte. Disse Underhandlinger ledede imidler-

tid ikke til det forønskede Resultat og blev derfor afbrudte. Ud-

over Sommeren engageredes Hr. og Fru Isachsen fra Bergen,

ligesom der med Hr. og Fru Krohn samt Jfr. Parelius blev ind-

gaaet en Overenskomst, ifølge hvilken de i September Maaned

ankom hertil. Theatrets Ombygning var imidlertid endnu ikke

færdig, Proverne paabegyndtes derfor i det dramatiske Selskabs

Lokale; men flere Omstændigheder foranledigede mig til at be-

virke Gjenoptagelsen af de afbrudte Underhandlinger med Hr.

og Fru Døvle. Dette Anliggende overlodes dennegang til mig,

som under 3d)e Oktober fik istandbragt fornyet Kontrakt fra

Underskriftsdagen og paa de tidligere Vilkaar, dog saaledes, at

Garderobeinspektørposten som Hr. Dovle tidligere havde inde-

havt, for Fremtiden forblev i de Hænder, hvori den imidlertid

var lagt. Hr. og Fru Krohn samt Jfr. Parelius var endnu ikke

komne til fuld Enighed med Theatret, og Forhandlingerne om
enkelte Kontraktspunkter lod mig længe svæve i Uvished om
hvorvidt Kngagement virkelig kunde paaregnes at ville komme
istand. Alt dette foregik i de allersidste Dage før Theatrets

Aabning i det nye. endnu ikke færdige Lokale. At ieg under

disse Omstændigheder ikke kunde fastsætte noget fuldstændigt

Repertoire for den kommende Vinter, følger naturligvis af sig

selv. Enhver vil nemlig indse. at Repertoiret i Et og Alt er

afhængigt af de Kræfter, Theatret har at raade over; men dette

var noget, som ieg ifølge Ovenstaaende hverken vidste eller

kunde vide. Andre og ligesaa store Vanskeligheder kom imid-

lertid til. Paa Grund af Afgang i det ældre Personale havde

Theatret, som tidligere kunde vælge mellem omtrent 100 fuldt-

besatte Stykker, nu ikke mere 1 (et) saadant, nemlig et ud-

spillet enakts Sangspil, der kunde gives uden mere eller mindre

forandret Rollebesætning. Herved borttoges naturligvis megen

Tid fra Proverne paa de nye Stykker. En maaske endnu mere

hemmende Indflydelse paa Theatrets artistiske Virksomhed ytrede
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sig derhos i den Omstændighed, at Theatrets samtlige Dekora-

tioner, som ved Scenens Ombygning var blevne ubrugelige,

maatte forstørres og ommales, og at dette kun efterhaanden

kunde ske.

Ved Sæsonens Begyndelse ejede Theatret derfor af brugelige

Dekorationer saagodtsom kun et Lufttæppe og et Sæt Skovkulisser.

Repertoiret maatte derfor gjennem lange Tider ordnes med sta-

digt Hensyn til hvad der af Dekorationssager Dag for Dag kunde

leveres færdigt. Virkningerne af denne Ulæmpe sporedes gjen-

nem hele Sæsonen; thi Enhver, som blot har nogen Indsigt i

deslige Ting, vil ikke undre sig ved at høre, at Theatermaleren,

uagtet saagodtsom uafbrudt Arbeide, endnu for faa Uger siden

havde ufuldførte Dekorationer henliggende. Kommer nu hertil,

at Personalet i Begyndelsen ikke var sammenspillet, og at der

blandt flere af dets mest nødvendige Medlemmer indtraf sær-

deles hyppige og tildels langvarige Sygdomsforfald, hvorved ikke

alene 5 Forestillinger maatte indstilles og 7 forandres, men hvor-

ved Prøverne naturligvis i høj Grad maatte lide, og den Fast-

hed, et Repertoire bør have, end yderligere maatte formindskes,

saa vil det neppe i nogen fornuftig Mands Øjne kaldes et uhel-

digt Resultat, naar Theatret desuagtet iaar, i en Sæson paa 7^/2

Maaned, har kunnet give flere nye Stykker end ifjor i en

mere end 9 Maaneders Spilletid, og det uagtet at flere af de

iaar givne Stykker, med Hensyn til Vanskelighederne ved Op-

førelsen, maa sættes over de tidligere givne.

To tidligere antagne originale Skuespil kom ikke til Opførelse,

-" det ene ifølge Anmodning fra Forfatteren, der ønskede at

foretage gjennemgribende Forandringer i sit Arbejde, og det

andet paa Grund af hvad der ovenfor med Hensyn til Dekorations-

væsenet er oplyst.

Til Brug for dem, der har klaget over det mindre tilfreds-

stillende pekuniære Udbytte skal jeg uden videre Reflexion op-

fore nogle Talstørrelser.
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Før Ombygningen rummede Theatret 810 Personer (Billetsalg

188 Spd. 30 .}).

EFter Ombygningen rummer Theatret kun 7v^8 Personer

(Billetsalg 21 1 Spd. 60 .\).

Gjennemsnitsindtægten ved hver Forestilling i næstsidste

Sæson var 90 Spd. 118 3

I denne Sæson har Gjennensnitsindtægten

været 95 87 „

Theatrets aarlige Gjennemsnitsindtægt fra

dets Oprettelse indtil den Tid jeg tiltraadte

min Post ved Samme var 6,998 68 „

Efter minTiltrædelse har Indtægten været:

I Sæsonen 18"/58 9.002 ?>2 „

— 1858/59 11,062 18 „

— 1859/60 11,918 96 „

— 1860/61 (M/i Maaneds kor-

tere Spilletid og 8 Forestillinger færre

end forhen) 1 1.669 24 „

Overvejer man disse Talstørrelser og tager det tilbørlige Hen-

syn til hvad jeg ovenfor har berørt angaaende Theatrets indre

Forholde, saa vil man forhaabentlig med det samme komme til

Erkjendelse af hvad Vægt der kan tillægges de Anker, som er

førte mod min Theaterledning i det forløbne Spilleaar.

Kristiania den 1 8de August 1861.

Theatret.
Theaterkommitteens hxistilling om Betingelsernc, hvorunder det

norske Skuespillerselskab havde erklæret sig villigt til at slutte

sig til Christiania Thcatcr. vedtoges af en i Fredags at Theatrets

Aktionærer bestaacnde Generallorsamling med temmelig betyde-

lig Overvægt af Stemmer. I dette Udvalg ligger et veltalende
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Tidstegn, som maaskee for Nationalitetsideens Fremgang inde-

holder en endnu større Forjættelse, end den, der ligger i det

Theatret tilbragte Kvantum Talent og Kunstnerdygtighed. Kommit-

teens Medlemmer have paa en paaskjønnelsesværdig Maade røg-

tet sit Hverv. og navnlig vil man ikke kunde frakjende dem en

for Diplomater høist ønskelig Langmodighed. Noget uklar fore-

kommer os imidlertid det norske Skuespillerselskabs Tankegang,

naar det i Løbet af Underhandlingerne først forlanger Fjernelsen

af de danskfødte Kunstnere, som et paa Nationaliteten skadeligt

indvirkende Element, og dernæst, da dette ikke vil gaae, det

længst mulige Engagement, altsaa, med andre Ord, kontrakts-

mæssig Ret til i det længst mulige Tidsrum at tåge Skade paa

sine kunstneriske Sjele. Mere logisk forekommer det os at have

været, om de subsidialiter havde sat Engagementstiden saa

kort som muligt; dette vilde været hvad man nuomstunder i

Hverdagssproget kalder at .,kjæmpe for Ideen." Et nyt Direk-

tionsvalg er sat i Forbindelse med Sammenslutningen; at den

nuværende Direktions Formand gjenvælges, er vel en selvfølge-

lig Sag. Det er jo noksom vitterligt, at det var ham, som for

flere Aar siden, og dengang uden tvingende Nødvendighed, gjorde

de indledende Skridt henimod den nye Tingenes Orden, som

nu er nær ved at gjennemføres, og ligesaa klart tør det vel

forudsættes erkjendt af alle Partier, at han er den eneste mulige,

paa engang ønskelige og erholdelige, Formand, hvorom der for

Tiden kan være Tale.

Nordisk Universitetstidskrift,

9de Aarg. Iste Hefte udg. af A. Ingerslev. Kjøbenhavn 1863. 10 Ark.

Omskrift: „Gjerning vil have Tid, men Tid vil have Gjerning.
"

I dette Hefte har Høiesteretsadvokat, Rigsraad og Rigsdags-

mand G. Brock givet en god Redegjørelse paa 1 '/2 Ark for
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Hovedindholdet af den svenske og danske Mellemrigslov om

Fuldbyrdelse af Domme, en Lov, der ikke alene i sig selv er

vigtig for det sociale Samkvem, men især faar sit Værd, som

gjensidig Vedkjendelse af en vigtig folkeretlig Grundsætning, som

Vidnesbyrd om de svenske og danske Statsmagters indbyrdes

Nærmelse og som Indledning til andre og videre Overeenskom-

ster imellem Nordens Folk, som Skridt til at fjt^rne unødige Hin-

dringer for deres Samfærdsel i det Hele, og at yde hverandre

den gjensidige Hjælp til Retfærdighedens og Rigshøihedens

Haandhævelse, som deres indbyrdes politiske Forhold kræver.

Forf. ønsker saaledes blandt Andet en Fælleslov om Fuldbyr-

delse af Domme, lydende paa Fremtvingelse af en Handling,

paa Gjældsfængsel o. desl. (det sidste navnlig for Vexelhandelens

Skyld), og desuden Love om Tilbagesendelse af Forbrydere og

Straf for dem af det ene Riges Borgere, som maatte gjore sig

skyldige i Foretagender mod det åndets Fred og Tryghed. Uhel-

digt er det. at de sønderjydske Provindsialstænders mislige

Sammensætning for Tiden vel gjør det aldeles unyttigt at fore-

lægge dem Loven til Vedtagelse for Sønderjyllands Vedkommende.

Af Heftets øvrige Indhold ønske vi navnlig at fæste vore Læse-

res Opmærksomhed paa Prof. Constantin Hansens Afhandling om
de skjønne Kunsters F^enhed (saameget mere, som Forf. er en

ualmindelig dannet, udovendc Kunstner, der veed at fore Pennen

ligesaa godt som Penselen, og her fremsætter adskillige mærkelige

Paastande. som fortjene Overveielse og Drøftelse), og paa den yn-

dede Digter Richardts „Dagbogsblade fra det hellige Land i

Paasken 1 862**. Vi faa her en Skildring af Jødeland fra en ung

Mand med barnlig Tro og varm Digtersjæl ; han giver os et livfuldt

hillede afdct nuværende J«»deland som Jeter, og gjenkalder. uden

det søgte og sygelige Fromhedsvæsen. der nu er saameget i Mode,

de hellige Minder, som knytte sig til hine F-gne. Det Meddeelte

maa vække finske om at faa flere Blade af hans „ Dagbog" i

Trykken. I Heftet finde vi fremdeles en Redegjørelse fra
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Mag. Weilbach for det skandinaviske Samfunds Bogsamling i

Rom, dannet og vedligeholdt ved frivillige Gaver og offentlige

Tilskud fra hvert af de tre Nordlande, og historisk mærkelig

som det første Skridt til „ praktisk Skandinavisme" fra Stats-

magternes Side. — Endelig indeholder Heftet akademiske Ti-

dender og deriblandt Redegjørelse for de gjældende Love om
Prøverne for Jurister og Præster i Sønderjylland og Levnets-

beskrivelser over fem i f. A. hedengangne Høiskolelærere, af

hvilke især N. M. Petersens og den lundske Prof. Eks ere

læseværdige, da de give os en god Skildring af disse Mænds,

især den Sidstes mærkelige Barndoms- og Ungdomsliv. — Ved

saaledes kortelig at anmelde Tidsskriftets 9de Aargang tro vi

tillige at burde benytte Leiligheden til at gjøre opmærksom paa

det Ønskelige i, at Almeenheden yder dette fælles nordiske Fore-

tagende større Understøttelse end hidtil ved mere udbredt Sub-

skription. Indholdet er nemlig aldeles ikke fortrinsviis, end sige

udelukkende akademisk, men netop valgt med Hensyn til den

dannede Læsers Tarv i Almindelighed. Og det vil uden nær-

mere Paaviisning være indlysende, hvor vigtigt det er at vedlige-

holde dette Tidsskrift, der hidtil danner den eneste fælles In-

stitution, som er saaledes ordnet, at hver af de tre Folkeeien-

dommeligheder har lige Lod i den og lige selvstændig Indfly-

delse paa Indholdet. idet Eenhed og Selvstændighed i Tidsskriftets

Ordning er fuldkommen gjennemført og hævdet. Men da Tids-

skriftet er sat i Gang uden egen Driftskapital og paa Grund af

de mange Hænder, som det har at gjennemgaa, før det naaer

sine spredtboende Læsere i de tre Lande, maa staa i henimod 2

Aars Forskud, saa har Foretagendet havt mange ydre Vanskelig-

heder at stride med og vil ikke i Længden kunne sættes istand

til at give sine Medarbeidere saa betimeligt og sømmeligt Ho-

norar, som det er nodvendigt, for at holde Værket i Drift, med-

mindre ny Subskription fylder de Huller, som efterhaanden ere

opstaaede i den oprindelige. Og Tidsskriftets Indhold tør vistnok
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i det Hele tåget siges at have opfyldt alle rimelige Krav. Der

er meddeelt mange lærerige Afhandlinger |over| almeeninteressante

Emner af nordisk Historie, Naturvidenskaberne, navnlig Geologien,

Æsthetik, sammenlignende Oversyn over vigtigere Samfundsforhold i

de tre Riger, (saasom de kirkelige, akademiske, Kommunallovene,

Værnepligtslovene, Blindeomsorgen m. M.);og disse ville efter Løfte

efterhaanden følges af andre. Blandt de historiske Stykker maa vi

særlig henlede norske Læseres Opmærksomhed paa vor Lands-

mand Sarss Fremstilling af Norges politiske Forhold under For-

eningen med Danmark, hvori Forf. har brudt ny Vei for vort

Fædrelands Historie i et hidtil altformeget overseet Tidsrum, og

hvilken efter Forlydende vil blive fortsat og sluttet i næste norske

Hefte. Blandt Tidsskriftets hidtilværende Medarbeidere finde vi

Navne som Hansteen, Elias Fries, Forchhammer, Hauch, Carls-

son, \X'clhaven, P. A. Munch, C. Boeck, Thorsen, Prof. Rasch,

Rabenius, Bergfalk, Ek, Agardh, Orla Lehmann, Chemikeren

Blomstrand, Mellin, Knos. C. Save. Monrad, Claésson (dod).

Historikerne Fryxell og Malmstrom, Carl Ploug, Hother Hage,

Brødrene Hammerich. Kapt. Ankjær, Magister Styffe, Professor

Holten, Brunius, Ljunggreen, og mange yngre Forfattere, som

have vundet sig et hæderligt Rum i vor Bogverden, saasom

Thaasen, Sårs, Eriksen, Andersen (svensk Naturforsker), Dr.

Rosenberg, Broome, Braune, Hellstenius. Astronom M611er i

Lund o. A. - - Et literært Foretagende, som er indledet af en

saa udvalgt Fylking, synes at have Krav paa en længere Fremtid.

I den skandinaviske forenings ankeprotokol
i Rom.

Lampernc, hvis Tilstand aldrig niiiidcs at have vadret fortrin-

lig, vægrc sig i den sidste lid saagodtsom hver Aften ved at

opfyldc sin Skyldighed. Om den sygelige Tilstand er chronisk.
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hidrorende fra indre Aarsager, eller skyldes slet Omgang og ud-

vortes Fortrædeligheder vide Undertegnerne af nærværende ær-

bødigste Klage ikke. — Et Medlem, hvis Competence til at tale

med i disse Sager nylig er bevist paa en slaaende Maade, op-

stiller den Hypothes at Lampevægerne stadigt ere skjævt klip-

pede, og d e n der har dikteret nærværende Klage i Pennen

føjer sin ringe Auctoritet til den fremsatte Formodning. En

anden æret Underskriver tror at have bemærket Sk . . . i Lam-

pen og foreslaar en radikal Renselse.

Blæk, Blæk, Blæk!
16/n—64. Henr. Ibsen |m. fl.].

[Lamperne, hvis Tilstand aldrig har været glimrende saalænge den

Auctoritet har været i Rom, der paa en slaaende Maade har bevist sin

Competence i Sagen, og som de ærede Undertegnere have beraabt sig

paa, vil stadig opfylde sin Pligt, saalænge man istedetfor selv med ulærde

Fingre at berøre bemeldte Corpus delicti, vil henvende sig med Anmod-

ning til Custodekonen om at bringe ind en bedre lysende Lampe eller

besørge den tilstedeværende Lampe i Orden. — Et Factum er det, at i

al den Tid, det af de her underskrivende Medlemmer, som paa en slaa-

ende Alaade &c :, har været fraværende fra Rom i Sommertiden har man
kun havt 1 — een — Lampereparation, men derimod fra Medio October

til Dato 2 å 3, - uberegnet den slaaende Begivenhed — samt at forrige

Vinters Regnskab udviser et ganske dertil svarende Forhold. Hvad den

anden ringere Auktoritet, der har dicteret Klagen i Pennen angaar, da

bør han erindre, at enhver Besparelse i Olie, Lamperengiørelser &c

:

kommer en anden ædlere Institution tilgode, og at det sikkerlig ikke er

vore Regjeringers Hensigt at skaffe os et velbelyst Soirelocale, men der-

imod at sørge for at vi kunne opspare alt Muligt for at anvende det til Avi-

ser, til hvis Læsning selv et Tællelys bør være den gode Skandinav til-

strækkeligt. Hvad det ærede tredje Medlem angaar, bemærkes, at det

Sk . . ., som han trer at have fundet i Lampen, kun hidrører fra de Fyr-

stikker, han selv mod al Skikkelighed og Sømmelighed tillader sig at

tænde ved Lampeflammen.

Den sidste Anmærkning „Blæk, Blæk, Blæk!" er ubeføjet, hvilket

dette Svars Affattelse med det i Foreningen tilstedeværende Blækforraad,

paa det Evidenteste, Palpableste og mest Deciderede beviser.

Bibliothekaren.l
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Justitskommiteens Lovforslag forlanges udlagt i Foreningen.

Rom 19- 1-65. Henr: Ibsen.

En Pakke Klister, der siden Nytaarstid har henligget paa

Dandserindens Piedestal i Salen, foreslaaes kasseret og borttaget.

den 14 Marts 1865 Henr: Ibsen.

„Osservatore romano" foreslaaes anskaffet.

*hi—65. Henr: Ibsen.

[Er anskaffet. '/12— 65. L. Hansen, Bibliothekar.]

Dandserindens venstre Storetaa foreslaaes restaureret.

^/ii—65. Henr: Ibsen.

(Er restaureret. ""ii—65. Bibliothekaren.)

Det store Kort over Pavestaten foreslaaes anskaffet og op-

hængt i Foreningens Lokale snarest muligt.

Rom den 21 November 1865. Henrik Ibsen.

[Anskaffet. '''/12— 65. Bibliothekaren.)

[Der foreslaaes anvendt et Bind paa hver Aargan^ af „Fædrelandet"

og der foreslaaes, at man bejynder med at indbinde Aargangen l.'-66. som

vel endnu haves complet. Ærbodigst

Fredr. G. Knudtzon.

Bestyrelsen ønsker, at Indbinding af Aviserne (de illustrerede und-

tagne) udsættes, indtil Bibliothekets Midler bedre blive istand til at ud-

rcde Omkostningerne.

H Januar 67. Bibliothekaren.)

Undertegnede er som Foreningsmedlem enig i foranstaa-

ende Anmærkning. hvis Concipist naturligvis forudsættes at ville

udrede Rogbinderomkostningerne. Ligeledes kimde det være

«mskeligt at faa indbiindet det svenske «Aftonblad" samt do. „Post-

och Inrickstidningar", Norsk „illustreret Nyhedsblad". svensk

„Illiistrcrad Tidning", „LOsservatore Romano" samt omtrent

1500 Boger i Bibliothekef. Undertegnede paatagcr sig at bc-

sorge Indbindingen af „ Morgenbladet" idet han gaar ud fra at
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andre Foreningsmedlemmer, der maatte være enige med Hr.

Knudtzon om Ønskeligheden af „Fædrelandets" Indbinding ville

overtage Udredelsen af Omkostningerne ved de øvrige nys-

nævnte Indbindingsarbeider, der maa ansees i lige Grad ønskelige.

Henrik Ibsen.

Undertegnede udbeder sig Oplysning om hvorfor L'Osservatore

Romano allerede, mod Sedvane, er opsagt. En i Rom med

offentlige Midler understøttet Forening bør stedse holde et af de

romerske Blade ; ialfald er det upassende at henvise de herværende

Skandinaver til de tydske Kunstnerkneiper for at faa Under-

retning om Dagens Begivenheder. Bestyrelsens Forklaring an-

gaaende Bladets Afskaffelse udbedes.

Rom ^/a—68. Henrik Ibsen.

[Bladet L'Osservatore Romano, der oprindelig blev anskaffet for at faa

Telegrammerne fra Krigen i Danmark 1864, blev i dette Efteraar atter

holdt for at faa Oplysninger om Urolighederne i Rom. Da disse nu er

tilende, og da overhovedet kun et ringe Tal Skandinaver følger dette ser-

vile Blads Berigelser, seer Bestyrelsen ingen Grund til atter at betale

4 francs om Maaneden for de høist tarvelige og upaalidelige Efterretninger,

som dette Blad indeholder. Bestyrelsen finder sig foranlediget til at be-

merke, at den ikke har henvist Ankeren til de ,,tydske Kunstnerkneiper",

med mindre at de romerske Caféer, hvor Bladet almindelig holdes, skulle

hædres med dette Navn.

Bestyrelsen.]

Jeg insisterer fremdeles paa at Bladet L'Osservatore Romano

skal anskaffes. Opsigelsen af Bladet var en Dumhed, Bestyrel-

sens hosstaaende Svar ligesaa og jeg kan derfor umuligt tro at

De Herrer Bergsøe og Borjeson kan have nogen Del heri. Til

disse to Herrer vender jeg mig derfor med Anmodning om strax

at lade Bladet anskaffe. I modsat Fald vil jeg i Forbindelse

med andre Klagere benytte min lovlige Ret til at faa en General-

forsamling sammenkaldt.

Rom 10/3— 68. Henrik Ibsen.
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[Da det har vist sig, at flere foruden Underskriverne af Ankerne onske

L'Osservatore Romano, dels for Telegrammernes og Kirkefesternes Skyld,

dels som en nyttig og gavnlig Sprogovelse, dels til senere Brug i For-

eningen, vil Bestyrelsen naturl gvis ikke modsætte sig et afde fleste he r-

boende Skandinaver udtalt Ønske, og L'Osservatore Romano vil atter som
for henligge i Foreningens Lokale indtil Udgangen af Mai Maaned. — Her-

med er Sagens reelle Side afgjort, og Bestyrelsen onsker kun at tilfuie et

Par Ord om den formelle, da Afsigelsen af L'Osservatore Romano fra

flere Sider er bleven betragtet som ulovlig. Ifølge Lovens § 2a holder

Bestyrelsen ordinairt Mode hver 3dje Maaned og forresten saatidt ,,det er

nødvendigt". Bestyrelsen har nu ikke anseet det for nødvendigt at holde

et særligt Mode for at afsige L'Osserv. Romano, og Afsigelsen er derfor

vedtaget paa en almindelig Foreningsaften i confidentiel Form og ifølge

Lovens § 2c med de befalede 3 Stemmer (Bravo, Bergsøe, Mourier). Denne
Afsigelse, der i og for sig forekom Bestyrelsen som en Sag af under-

ordnet Betydning, og som i ethvert Tilfælde kunde hæves ved en simpel

Anmodning i Ankeprotokollen, har imidlertid givet et æret Medlem An-

ledning til ar angribe Bestyrelsen i et Sprog, som vistnok ikke billiges

af de andre Medlemmer, der have anket, og som i ethvert Tilfælde Be-

styrelsen hverken kan el. vil taale. Bestyrelsen forventer derfor, at det

ærede Medlem om ikke for andet, saa dog af Hensyn til de kommende
Skandinaver udstryger sin sidste Anke af Protokollen.

J. Bravo.

V. Bergsøe. John Borjeson. W. Runeberg. V. Mourier].

Bestyrelsen siger i sit omstaaende (udaterede) Svar at den

ikke vil eller kan taale et æret Medlems (mit) Sprog. Kan

gjerne være; men den skal taale det; thi det er Sandhedens.

Dersom ikke saave! Ankeprotokollen som Foreningens Love i

omtrent I '/2 Dag ulovligen havde været borttagne Fra For-

samlingslokalet, saa skulde jeg allerede efter Skyldighed have

motiveret min Karakteristik saavel af Bestyrelsesbeslutningen

som af Svaret. Dette skal nu med det allerforste ske.

Rom >2/3 68. Henrik Ibsen.

l-orinden jeg skrider til den bebudede Motivering af tTiin for

Bestyrelsen generende Betegnelse af dens Færd i LOsservatore

Romano-Historien (ved hvilken Leilighed jeg forbeholder mig
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ogsaa at tåge Bestyrelsens Lovfortolkningskunst m. m. under

Behandling), skal jeg dog fremsætte et Mæglingsforslag:

Jeg erklærer mig villig til at udstryge det paaklagede Udtryk,

under Betingelse af at jeg med Bestyrelsens Samtykke kan ind-

sætte Udtrykket „grov Tankeløshed" istedet.

14/3—68. Henrik Ibsen.

[Ovenstaaende Udstrygninger i Anledning af fOsservatore Romano ere

foretagne i Fællesskab.

Rom den 23 Marts 1868.

Henrik Ibsen. V. Bergsøe

paa Bestyrelsens Vegne.]

Abydos.
Mandagen den 15de November 1869 dampede vi paa „Ferous"

nedover Nilen. Vi kom fra Nubien og skulde nu først og fremst

lægge til ved Girgeh, for derfra at gæste det gamle Abydos,

som årets usædvanlig store oversvømmelse havde gjort os util-

gængeligt på oprejsen.

Klokken 5 om morgenen var vi gået fra Quenneh. Floden

skyder sig her i en stor bugtning mod nordvest. Egyptens evig

skyløse himmel lå og dirrede i hede og lys over os, — eller

rettere, den dirrede over solteltet, hvorunder vi lykkelige Nil-

rejsende havde lejret os på agterdækket. Nogle stræbsomme

Berlinere skrev „Pyramidenbriefe" til sine hjemlige blade, og

satte, på berlinsk vis, streg under alle morsomhederne for at

de kunde trykkes med spærret og forståes af de andre Berli-

nere hjemme. Vi øvrige havde bænket os blødt på matter og

puder, og røgte Khedivens Havanna. Fluevifterne var i fuld

gang, og ligeså beretningerne om nattens kampe mod mosqitoen,

denne Egyptens syvfoldige landeplage nutildags.

Der råder ligesom en trolddom af lydløs stilhed over Nil-dalens

landskaber. Der er noget af sfinxens stumhed deri. Idag kendtes
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ikke en luftning at røre sig uden den, som farten frembragte.

Floden gled bred og svulmende mellem sin dobbelte brem af

palmelunde. Bag dem hojner landet sig til begge sider op mod

fjerne bergrækker, og alt det, som Nilen ikke kan nå, alt det

gule, grænseløse, der glittrer og kaster genskin i luften, det er

ørken, — mod vest den lybiske, og mod øst den arabiske.

På dyndbanken, som det faldende vand lader komme tilsyne,

sidder hist og her en enlig marabu på to stramme ben, sænker

næbbet og det skåldede hoved ned mod brystet og ser så menne-

skelig sorgmodig ud. Hejrer spanker og pelikaner gramser i

mudderet, og inde fra durrahmarken flyver ibis-fuglene op som

en flok hvide duer.

I vel en time har vi havt Girgehs smekkre minareter foran

os; men det tager tid at nå derhen; thi floden gør mange krum-

ninger. Hndelig, henimod middag, svinger vi op og lægger til.

De tre andre dampere, der gik langsommere, og som derfor

allerede aftenen i forvejen havde brudt op fra Quenneh, la med

sine dahabier eller slæbbåde fortojet udenfor byen.

Det var et broget billede, som her foldede sig ud for os.

Europa og Orienten i malerisk blanding. Lige op for os stod

en rank minaret og gloded i sollyset. Tæt ved havde vi ruinen

af et koptisk kloster, hvoraf hele forsiden var raset ud i floden.

For resten araberhytter, grusdynger, palmer og sykomorer. Inde

i klosterruinen havde en egyptisk kaffevært indrettet sig; gæste-

rummet var udenfor under et tag af vissne palmegrene. Her er

stor forsamling; lange skæg og lange piber er fremherskende i

gruppen; lang østerlandsk taushed og lang europæisk snak ligeså.

Og bekendte ansigter er der imellem. Han. den smukke brun-

ojede mand, der i nogen frastand så slående ligner Abdcl Kader,

og som ikke er fri for at kokettere lidt i sin klædelige silke-

koffie og hvide stribede beduin-burnus, det er archæologen Lenor-

mant. Ved siden af ham, kvik og venlig, med rød fez og him-

melblå flanelsbluse, sidder dr: Isambert. Egyptens Murray og

I') Henrik Ihucn : Kfirrlaiiie nkririrr r
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Badecker i en person. Den lille fine hvidhårede mand, uden

parasol, og med filthatten nedslået som Kilian i Ulysses von

Ithacia, er Kemikeren Ballard. Ude paa den yderste skrænt af

stranden står dr: Bertholet, undersætsig, robust og jovial, og har

tusende nyheder at råbe ombord til os. En dame glimrer som

eneste exemplar i selskabet; dragten er i europæisk smag og

omfanget i orientalsk. Det er naturligvis madame Collet,

pariserinde og literatrice. For øjeblikket er hendes opmærksom-

hed optagen af dagbogen, hvori vor ankomst noteres for at gå

over i en stor fransk journal. Et snes gøende hunde sender os

den vanlige hilsen oppe fra hustagene. I døre og kroge står

araberkvinder og stirrer ubevægeligt frem bag de lange sorte

slør, og opad de høje grusdynger flygter den lavere mandlige

befolkning, fellaherne, under latter og skrig, forfulgt af hjemlige

politimænd, som ved hjælp af lange palmestokke søger at over-

tale dem til at yde os en håndsrækning ved fortøjningen af

skibet.

På Nil-rejsen følte jeg for første gang at det også kan have

sine behageligheder at høre til en liden nation. Europæerne

bringer jo kævleriet med sig hvor de færdes; og således også

her. Tyskere og franskmænd var imidlertid så venlige at be-

sørge det fornødne, og vi øvrige havde derfor vor tid og vor

sindsro ubeskåren. Virkelig bragte man det også ved et par vel

anvendte timers intriger og modintriger derhen at udflugten til

Abydos udsattes til den følgende morgen. Kun et oprørsk mindre-

tal på 7—8 personer brød op om eftermiddagen for at tilbringe

natten i ruinerne.

Så snart frokosten med den dertil hørende siesta vel var fra

hånden, gik jeg iland for at se mig om i byen. Girgeh var

forhen Overegyptens hovedstad, og har efter sigende endnu om-

kring v^0,000 indbyggere. Sit navn fører den efter den hellige

Girgis eller Georg, til hvem det før nævnte koptiske kloster

var indviet. Det skal i sin tid have været overordentligt rigt og
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i sine bedste dage huset over to hundrede munke. Den langt

overvejende del af befolkningen er for ovrigt naturligvis arabere.

Når man forestiller sig en sammentrængt masse af brandtom-

ter; alt gråt i gråt; sammenfaldet, smudsigt, uden orden, grus-

begravet og med smale bugtede gange imellem, så har man et

nogenlunde anskueligt billede af en sydegyptisk by. Girgeh er

heller ikke anderledes. Jeg fordybede mig i bazarerne, som her

var højst tarveligt forsynede. Lidt blik- og kobbertøj, lidt potte-

magerarbeide af simpleste slags, tobak, durrah, bomuldstøier, det

var omtrent det hele. Intet tegn på familieliv er heller at spore;

ingen selskabelig berorelse mand og mand imellem. Orien-

taleren omgåes kun sin foresatte eller sin underordnede, aldrig

sin ligemand; hans sind er ligesom hetaget under den samme

stilhed og stumhed, som den, der binder landskabet. Et sløvt

drømmende fortsat skinliv synes lonligt at sløre over ham. Der-

for tror ieg at kaffeen, tobaken, opiumet ikke sætter ham i

nogen egentlig abnorm tilstand, men blot stimulerer den, der er

ham naturlig.

Hvis nu så forholder sig, da vil man let skønne hvilken

uhyre opgave den styrelse har at løse. som her skal gennem-

drive en hel ny civilisation. Hovedsagen er nemlig ikke her

at indføre tidsmæssige forbedringer i noget allerede bestående;

hvad det gælder, er ligefrem at omskahe individcrnes hele ånde-

lige habitus, at nedbryde tusenårige fordomme, -— ja, til en viss

grad at gørc vold på selve nationaliteten. Sligt mægter kun en

uforfærdet encvældig regering at drive igennem. Kn folkerepræ-

sentation efter europæisk model vilde naturligvis geråde i et

lindt vrøvleri om „menneskerettigheder'' ; den vilde, ligervis som

den flod Nilen, sætte opgaven under oratorisk vand, men neppe

efterlade sit bcfrugtende dynd på noget andet område end frasens.

Det interessante ved at færdes i disse vild-fremmede omgivel-

ser, ligger for en stor del i en erkendelse, som man lidt efter

lidt kommer til, den nemlig, at der under al denne tiNvneladende



— 292 —

meningsløshed i skrig, fagter og handlinger ligger en viss orden

til grund; at alt dette dog er yttringer af et samfundsliv, der

også har sin lov og sin regel; og efter hvert som denne erken-

delse vågner, så rykker en menneskene nærmere; afstanden

mellem det fremmede og det hjemlige bliver mindre og mindre;

og overhovedet vil den, der har rejst meget omkring, visstnok

tilsidst have gjort den erfaring at nationerne i sin inderste kærne

ikke på langt nær arter sig så grund-forskelligt, som man på

forhånd er tilbøjelig til at tro.

En europæer vækker naturligvis opmærksomhed, når han viser

sig her; men velanstændighed tillader ikke araberen at lægge

dette for dagen, allermindst på nogen stedende made. Han er

afmålt og holdningsfuld, på foranledning venlig, men uden alt

kryberi. Påtrængenhed findes visstnok hos enkelte af de klas-

ser, der kommer mest i berøring med rejsende, som æseldrivere

og andre; men det er et spørgsmål, hos hvem skylden ligger;

og i al fald klæder påtrængenheden sig her i en så troskyldig

form at den snarere vækker morskab end forargelse.

Et par splitter-nøgne fellah-unger fulgte mig trolig på min

vandring, aldrig trætte af at gentage sit „backschis". Et .,rue"

eller „mafish" jog dem bort for et øjeblik; men ved næste hjørne

var de der igen. Jeg gik videre og videre, kom ud i maismarkerne

bag byen, og gennem dem helt ind på ørkenbredden. Solen

var ved at gå ned bag en klynge palmetrær, hvis lange skyg-

ger den kastede henimod mig på den gule sandflade. Aldrig

har jeg folt solnedgangens fred som her i Egypten. Hjemme
kom den altid over mig med en beklemthedens magt, som gjorde

sindet tungt og som drev mig til at søge selskab. Her, hvor

eremit-tanken har havt sin vugge, her forstår man denne tanke,

ligesom man i Italien lærer at forstå hvorledes en mand kan

gå i kloster og føle sig lykkelig der.

Ved en drejning af vejen fik jeg en høj sandbanke mellem

mig og vesthimlen Oppe på toppen sad nogle gribbe og hug
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i ådselet af en kamel. De tog sig prægtigt ud med sine skarpe

omrids mod den lyssvangre baggrund. Længere borte drev en

araberkvinde sin boffelko hjem; en kalv vimsede bagved; på

koryggen sad en nøgen brun araberdreng, og en yngre broder

på kvindens skulder.

Så bar det tilbage til Nil-bredden igen. Der var liv og lystig-

hed. Levantinerne blandt vor besætning sprang buk, og de ind-

fødte stod som tilskuere i store skarer omkring; alvor og anstand

var sat tilside idet den ene lattersalve afløste den anden. Under

alt dette faldt natten på og der tændtes lange rækker af beg-

fakler til ære for os fremmede. Ombord lød signalet, som

meldte at middagsbordet var beredt.

Det var en vidunderlig nat. som fulgte; og den steg og steg

i skønhed. Stjernerne sprang fulde og runde frem på den gen-

nemsigtige blåsorte himmel. En flad tåge lagde sig over Nii-

dalen og skabte landskabet om til en uhyre havbugt. der begræn-

sedes af mægtige bergkeder mod syd. Fra og til gled en Nil-

barke forbi med strømmen. En papirlygte lyste stor og rod i

stavnen; mandskabets ensformige taktfaste sang bares dæmpet

over til os og døde hen langt nede. — Vi skandinaver havde

sluttet os sammen i taushed; jeg er viss på at vore tanker gik

nordefter. I en sådan time ønsker man forsoning med alle

mennesker, og en spørger sig selv: hvormed har du fortjent at

få se al denne herlighed? Jeg syntes de stod for mig. alle de

mange derhjemme, som år for år gor sin stille gerning. - alle de.

som har behovet og længselen udåd. men som dog må forsage

og træde dagenes møllehjul til ende. Nå, det vårede ikke

længe for jeg måtte erkende at vi også havde vort kors at bære;

thi det led over midnat og det var på tide at soge ned i pine-

rummet med mosqitoer indenfor og snorkende politisoldater for

dortærskelen.

Klokken halv fem næste morgen lod vækkersignalet ombord

To negre, vore tjeneres tjenere, gik skibet rundt og anrettede
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en forfærdelig allarm med stegepander og ildtænger. I en fart

blev toilettet og morgenfrokosten besørget. Det var endnu mørkt

men med en svag dagskimmer mod øst. På strandbredden skim-

ledes en forvirret klynge af æsler, heste, kameler og arabere,

der var tilsagte for at befordre os til Abydos. Hver valgte sig

et dyr og en fører, og enkeltvis eller i mindre flokke brød sel-

skabet op. Jeg havde fået fat på et vel sadlet æsel med en dertil

hørende araber, som havde tilegnet sig nogle ord af lingua

franca, og for hvem jeg således ved hjælp af italiensk til nød

kunde gjøre mig forstået.

Vi tog vejen sydover, med Nilen på vor venstre hånd og var

i få minutter ude af byen. En tør stenet slette udbredte sig

for os; grupper af palmetræer skimtedes utydelig i morgentågen,

og stjernerne blev alt blegere og blegere. Efter vel en halv

times ridt kom vi til en kanal, der var gravet tvers over sletten,

og hvor vi, på en færge af det aller oprindeligste slags, synke-

færdige og i den mest halsbrækkende forvirring, dyr og menne-

sker om hverandre, skibedes over til den modsatte side. Her

fortsatte vi vor vej på et endeløst dige, langs efter en anden

kanal, der danner en ret vinkel med den forrige. Landskabet

var meget ensformigt. Store maismarker strakte sig hinsides

våndet så langt øjet kunde nå; en enlig sykomore eller en samling

palmetræer ludede hist og her ud over bredden, og i agerkanten

havde en fellah-familje opslået sit brune uldne telt, hvor hyrde-

hunden stod gøende ved indgangen. På digeskrænten klattrer en

flok geder. Grågule, med smale ansigter og skuldre, og med

ørerne langt nedhængende som korktrækker-krøller, har de en

slående lighed med rejsende englænderinder. En fellah-kvinde

færgede over kanalen på en ejendommelig indretning, flettet

af kviste og af udseende som en stor tlaskekurv med bunden

ivejret; den er fyldt med tomme lerkrukker, der holder den

oppe, og hales frem eller tilbage ved hjælp af to basttouge.

Diget, hvorpå vejen var lagt, strakte sig i lige linje så langt
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øjet kunde nå. Solen gik op over de prægtige bergrækker hin-

sides Nilen. Egyptens vrimlende fugleverden begyndte at komme
i bevægelse; der var en travlhed og en flugt på kryds og

tvers; men alt lydløst; intet skrig, ingen sang, ingen kvidren.

Vor karavane dannede et anséligt tog. Kawasser med dragne

krumsabler og på arabiske heste jog i rygende fart frem og til-

bage, som om der var en ulykke på færde. Midt i rækken red

expeditionens formand, den berømte Lepsius, egyptologen med det

ungdommelige hvidlokkede Jupiter-hoved, på et prægtigt æsel

med rødt fløiels sadeltøj og omringet af embedsmænd fra Girgeh.

„Leps, Lepsl" hviskede de indfodte, hvor han kom forbi; alle

kendte ham fra hans treårige ophold hernede, ligesom den viden-

skabelige verden kender ham af hans værk på 12 bind over

disse rejser og opdagelser. Hans unge og meget lange schwei-

tzerske kollega, herr Naville, tog sig fortræffeligt ud på en næsten

overnaturligt stor blodshest, der var ham sendt fra en rig Kopter

i nabolaget. Fellah-hyrderne drev sine bøfler væk fra diget og

ud i kanalen; andre stod ubevægeligt paa vejkanten og stirrede

efter os, støttede til sine lange palmestave.

Efter vel en times ridt stodie vi på Uere hundrede indfodte,

mest born, der var drevne sammen fra de omliggende landsbyer

for at udbedre vejen og navnlig for at gore en sammenfalden

bro fremkommelig for os. Den så unægtelig noget skrobelig ud.

således som den hyggedes for vore øjne af riskviste og Nil-

dynd, og naturligvis uden rækværk; jeg tror heller ikke jeg var

den eneste, som fornam en vis ængstelse ved at passere over

på æselryggen. Alt gik imidlertid godt, og vi kom ud på et

rigt frugtbart og veldyrket sletteland med nyplantede alleer og

talrige trægrupper af en ualmindelig frodighed. En landsby lå

hyggeligt på vor højre hånd, omgiven af en grøft, hvori gæs og

ænder svømmede omkring medens en flok indfodte slukkede sin

tørst og vaskede sine ben under en venskabelig morgenpassiar.

Længcre ude på sletten ligger staden Bardies, hvis nykalkede
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huse, halvt overgroede af en vidunderlig planterigdom, gav den

en vis lighed med en uhyre blomsteropsats. Her skulde jeg

gladelig slå mig ned! Beboerne, åbenbart instruerede, stod langs

husvæggene og havemurene og hilste os høfligt idet vi drog

forbi. Ved alle vejskil var vagter udsatte. Alt tydede her på

en ualmindeligt udviklet samfundsorden; i denne egn bor rigtig-

nok også en mængde Kopter.

Atter kom vi ud paa et umådelig Nil-dige, og snart red vi

som på en molo midt i en vældig havbugt. Oversvømmelsen

var vistnok i aftagende, men dog endnu anselig nok til at give

en forestilling om hvad den kan være på sit højdepunkt. Her,

som andetsteds, undres man ikke længer over den kendsgerning

at Nilen fra år til andet kaster i havet en vandmasse, der er

fem gange så stor som Donauens.

På engang bemærkede vi at vor fortrop havde gjort holdt og

alt eftersom vi efterfolgende rykkede på, stod vi der i en tæt

klynge uden at kunne komme videre. Diget var nemlig for at

give vandflommen frit løb indover markerne gjennembrudt i en

bredde af henved hundrede alen, og dernede lå nu to Nilbarker

og traf sine tarvelige forberedelser til at sætte os over. Det var

et ubeskriveligt optrin fuldt af larm og forstyrrelse; alle vilde

være de første i badene; hestene stejlede og slog bagud idet

de med stokkeslag dreves ombord; æslerne kastedes bogstaveligt

ned i rummet; Europæerne bandede og de indfødte skreg som

vanvittige i munden på hverandre. Strømmen gik rivende gjen-

nem digegabet og badene svingede over ved hjælp af en skrøbe-

lig trosse. Ved landstigningen den samme scene; snart var der

skibet æsler og heste uden ryttere, snart ryttere uden ridedyr;

for nogle var førerne blevne tilbage — og der var intet andet

for end i højstegne personer at gjøre jagt på vore langørede dyr,

der strax i jævnt trav havde tåget vejen videre henover diget.

Efterhånden begyndte landskabet at højne sig, den dyrkbare

lord ophørte og vi red ind i ørkenen der strækker sig milevidt
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henimod de vestlige bergkamme. En enlig araberhytte lå i sand-

havet; ved muren stod et vandtroug; det var en gammel sarko-

fag. På tåget stod en hund, og en kamel var bundet et stykke

fra husvæggen, ubevægelig stod den der med ryggen mod solen,

øjnene skeiede efter os idet vi drog forbi, ellers rørte den sig ikke.

Ørknen er ingen fuldstændig flade. Hist og her hæver den sig

i bløde bolgelinjer, og på sine steder er sandet foget sammen i

skarpe kamme ligesom sneen hos os. Der er det naturligvis ufrem-

kommeligt,ogsågælderat gore enomvej. Men dette er kun undtagel-

ser; thi føreren har det i regelen på følelsen hvorledes han skal styre.

Således red vi da frem enkeltvis eller i lange rækker; sol og

sand dirrede hedt imod hverandre, således som man kan tænke

sig et hav af smeltet metal. Parasollen gav kun ringe beskyttelse

og efterhånden overgaves det ene klædningsstykke efter det andet

til førerens omsorg. Fjernt mod syd ragede nogle mørke bakker

ivejret, og didhen var alles ojne rettede; det var gravhaugene, som

et par årtusender havde øget og højnet over det gamle Abydos.

Som bekendt gaves der i oldtiden flere stæder med navnet

Abydos. Her er navnet opstået ved en græsk forvanskning af

det egyptiske Ebot; nutildags kaldes det af de omboende Ara-

bat el matfun, det vil sige: „den begravne". Og begravet er

det også tilgavns. Sammenfogne sanddynger af fiO 80 fods

højde dækker den umådelige stad, der af de gamle forfattere

nævnes som den mægtigste i Egypten næst cftcr Thebes; en-

gang bragt for dagen igen vil den blive Egyptens Pompeji.

Abydos synes, i lighed med andre egyptiske stæder, at have

været en nekropolis, en gravstad lige saa vel som by for de le-

vende. Her fandtes nemlig Osiriss grav, og fra syd og nord

gennem årtusender lod derfor de rige Egyptere sine lig fore did,

hvor de kunde hvile sammen med deres gud og konge i den

jord, som ved ham var helliget. Mange gravskrifter vidner der-

om den dag idag. og flere af disse daterer sig ligc fra det IHde

dynastis tider, det vil sige omtrent 3 700 år tilbage.
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Et bækkeløb havde dannet sig gennem ørkenen nær under

staden ; her red vi frem langs en tarvelig græsstrimmel under

sykomorer og akazier. Grusdyngerne højnede sig mere og mere,

især på venstre side. Her drev fellaherne de storartede ud-

gravninger under ledelse af Mariette Bey, Khedivens øverste

egyptolog og enehersker over alle oldtidslevninger i hele Nil-

dalen. Det er en for uindviede besynderlig virksomhed denne

mand udvikler.

En retfærdiggørelse.

I no. 40 af Deres ugeskrift har De optaget et brev, hvori

jeg, undertegnede norske digter, bliver omtalt som en, der, end-

skønt jeg længe har nydt godt af det tyske gæstevenskab i

Dresden, alligevel i en samling lyriske digte, som udkom i

begyndelsen af dette år, har udtalt mig om Tyskland og det

tyske folk på en made, som absolut måtte være krænkende for

de tyske læsere.

Idet jeg siger Dem min forbindtligste tak for de hensynsfulde

ord, hvormed De i Deres blad har ledsaget nævnte brev, anmo-

der jeg Dem om tilladelse til at fremhæve følgende.

Deres korrespondent anfører to steder til bevis for sin påstand.

Først nævner han nogle linier af et digt, hvori jeg skildrer en

Nil-rejse, som jeg i året 1869 på vicekongen af Egyptens ind-

bydelse havde den ære at gøre i selskab med et antal herrer

af forskellige europæiske nationaliteter. Dette brogede selskab

har jeg på en spøgende made fremstillet under billedet af Noahs

ark, og det er mig ubegribeligt, at mine uskyldige yttringer

skulde have kunnet være fornærmelige for nogen af samtlige rejse-

fæller, med undtagelse måské af mig selv, hvem jeg har beteg-

net som en bjørn fra det yderste Thule.

Den opbragte korrespondent synes imidlertid ikke at lægge

nogen meget stor vegt på dette sted, men en så meget større
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på et andet af mine digte, hvori jeg skal have kaldt Tyskland

..løgnens land". Ja, i sandhed. hvis det forholdt sig således,

havde han al grund til at være indigneret. Men det forholder

sig ingenlunde således! Det omhandlede, for omtrent syv år

siden i Rom nedskrevne digt taler aldeles ikke om det tyske

folk. men kun om en politik og et diplomati, på hvilke hint

dengang havde liden eller slet ingen indflydelse. og som netop

nogle maaneder iforvejen havde slået mit skandinaviske fædre-

land et endnu blødende sår. Jeg gentager det: Ikke imod det

tyske folk har jeg vendt min harme. En digter bader ikke de

enkelte. En digter kan hade ideer, principer. systemer, men

aldrig individer. Overhovedet må jeg hede Dem om endelig

ikke at tabe af sigte. at jeg umulig kan have krænket det

gæstevenskab. der er mig vist i året 1871, med udtryk i et digt

fra året 1865.

Tre år af mit frivillige exil har jeg tilbragt i Tyskland. Mine

forhold tillader mig at vælge mit opholdssted efter eget godt-

befindende; desuagtet valgte jeg Tyskland. Min eneste søn

nyder undervisning på et tysk gynmasium. Tyder dette på

tyskerhad? Jeg har gjort mit hedste for at udbrcdc den tyske

literatur i mit fædreland og vil her kun berøre, hvad der just

ligger nærmest, at dramaerne „Die Valentine" og „Graf Waldemar"

er blevne oversatte i mit eget hus og under mit tilsyn, så at de

kunde opføres oftere på vort nationaltheater og har bidraget til

at skaffe den tyske digter et agtet navn også i mit fædreland.

Kan alt dette forenes med en blind antipathi mod den tyske

nation? Under den sidste krig har jeg som andre udlændinge

efter bedste evne bidraget til at lindre den nød, som den almin-

delige veldædighed interesserede sig for. En herværende enke.

hvis to sønner fulgte fanen, modtog sin væsentlige private under-

støttelse af mig. I-fter krigens ophør tog jeg mig af et foræl-

dreløst barn og betalte dets skolepenge, hvilket jeg også i frem-

tiden håber at vedblive med.
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Jeg anfører ingenlunde dette som noget særdeles fortjenstligt;

jeg finder det ganske naturligt. Men ligeoverfor et mistydet ud-

tryk i et syv år gammelt digt anser jeg mig for berettiget til

at anføre kendsgerninger fra nutiden.

At jeg i visse, endnu svævende internationale spørgsmål stil-

ler mig på skandinavisk og ikke på tysk side, vil ingen for-

domsfri tysker bebrejde mig. Jeg hylder fuldkommen den tyske

digters ord: „Es soll der Sanger mit dem Konig gehen!" Men

vilde jeg, som søn af mit eget fædreland, kunde bevare Deres

agtelse, hvis, i de nys berørte spørgsmål, den skandinaviske

sanger gik med kongen af Preussen?

Jeg håber således at have givet en tilfredsstillende forklaring,

ikke alene ligeoverfor Deres opbragte korrespondent — jeg ser

med beklagelse, at jeg i ham har såret en ellers velvillig læser

af mine værker — men også overfor de mange udmærkede

mænd, som her har vist mig den ære at komme mig imøde

med venlighed.

I en svensk skuespillerindes stambog.

(Kristiania 26. Septbr. 1874.)

At være en ny skønhedsforms budbringer imellem de endnu

skilte brødre, det er at virke stilt for en bygning som vorder.

Forord
til den tyske oversættelse af „Hærmændene

på Helgeland."

Idet jeg her lader et af mine ældre dramatiske arbejder ud-

komme på tysk, turde det måské ikke være overflødigt at gjøre

opmærksom på at jeg ikke har tåget emnet til dette skuespil

fra Nibelungenlied, men fra den dermed beslægtede nordiske

Volsungasaga. Også dette dog kun delvis. Det hovedsagelige

grundlag for min digtning ligger i virkeligheden mere i de for-
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skellige, endnu bevarede islandske ættesagaer, i hvilke meget

ofte de fra Nibelungenlied og Volsungasaga kendte kæmpe-

mæssige forhold og bedrifter bare viser sig ført tilbage til men-

neskelige dimensioner. Jeg mener deraf at kunne slutte, at

de i begge de nævnte digtninger skildrede situationer og be-

givenheder har været typiske for hele vort germanske liv i de

ældste historiske tider. Holder man fast ved denne antagelse,

så bortfalder vel også den indvending, at nærværende skuespil

har draget vor nationale sagnverden ned i en sfære, hvor den

ikke horer hjemme. Til fremstilling på scenen egner de ide-

aliserede og til en viss grad upersonlige sagnskikkelser sig nu-

tildags mindre end nogensinde; dog ganske bortsét herfra, havde

jeg overhovedet kun til hensigt at fremstille vort liv i den gamle

tid. ikke vor sagnverden.

Hvad denne tyske udgave angår, så være det mig tilladt at

aflægge den hojtærede oversætterinde min forbindtligste tak for

den iver og den kærlighed til sagen, hvormed hun har tåget

fat på og løst den ingenlunde lette opgave. Ligeså bevidner jeg

min tak til min hnjtagtede ven, den herværende kgl. opera-

regissør herr dr. Grandaur. Det er ikke første gang, at han

beredvillig har ydet skandinaviske forfattere sin håndsrækning,

og uden hans kyndige bistand vilde også dette foretagende

vanskelig have kunnet iværksættes så hurtig eller lykkes så godt.

Miinchen i Marts 1876.

Ny theaterbygning.
Et theater i Kristiania, beregnet på 1800— 2000 tilskuere,

indrettet også til sommcrforestillinger, samt indeholdende foran

i kældcrctagen en elegant kafé og ^ forretningslokaler til bort-

leje. vil med tomt. dekorationer og inveniarium kunne skaPFes i

fuld færdig stand for 1(50 000 spd.. der ta-nkes fordelt omtrent

på følgende made:
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Tomt 20,000 spd.

Huset 80,000 „

Dekorationer 10,000 „

Gasindretning 6,000 „

Varmeapparat 10,000 „

Ventilationsapparat 4,000 „

Møblement 10,000 „

Forskellige udgifter 20,000 „

Tilsammen: 160,000 spd.

Når bygningen er færdig, tænkes den i de første år dispone-

ret på følgende made:

De 3 forretningslokaler! parterret under tilskuerpladsenbortlejes.

Ligeså den store kafé sammesteds. Ligedan forføjer man over

theatrets restaurationslokale ovenpå. Theatret selv forsøges for

de ni spillemåneder overdraget til et fast selskab, helst til Kri-

stiania theaters direktion, dog således at theatret selv forbeholder

sig lørdagsaftenerne til koncerter o. s. v. 1 de tre sommer-

måneder spiller theatret for egen regning ved engagerede frem-

mede skuespiller-, opera- og ballet-selskaber.

Benyttet efter denne plan tænkes theatret at ville indbringe:

leje af de tre forretningslokaler i parterre-

etagen å 300 spd 900 spd.

leje af den store kafé sammesteds . . 1 200 „

leje af theater-restaurationen 600 „

leje af theatret i September måned (20

spilleaftener å 20 spdlr:) 400 „

leje for månederne Oktober til og med

Marts (25 spilleaftener å 30 spdlr. pr:

måned i 6 måneder: 4 500 „

leje for månederne April og Maj (20

spilleaftener per måned å 20 spdlr:) . 800 „

Sum : 8 400 „
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Transport 8 400 spd.

I månederne Juni, Juli og August spiller

theatret for egen regning ved engagerede

selskaber (25 aftener pr: måned i 3 må-

neder med en indtægt af 100 spdlr; pr:

aften:) 7 500 „

Lørdagskoncerter af fremmede virtuoser,

0. 1: i årets løb 600 „

Årlig indtægt: 16 500 „

Iste parket 200 pladse å 3 kroner =^ 150 spd:

2det parket 400 pladse å 2 kroner = 200

Iste logerad 350 pladse å 3 kroner = 237 '/'i „

2den logerad 400 pladse a 2 kroner ^^ 200 „

3die logerad 250 pladse å 1 krone = 62^1-2 „

Galleriet 200 pladse å '/j krone = 25 „

1800 pladse. 875 spd.

Notitser.

1.

Den nyeste tids naturforskere er mere og mere kommen til

den erkcndelse at foreteelserne på det område, som deres viden-

skab omfatter, igrunden hviler på et meget lidct antal natur-

love, at, alt cftcrsom forskningen og den deraf flydende erken-

delse skrider fremad, dette antal stadigt formindskes, og at vi

rimeligvis engang vil komme til at standse foran den opdagelse

at der i virkeligheden kun gives en eneste sådan lov, — hvis

der overhovedet gives nogen.
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Men der er en iagttagelse, som naturforskerne ikke har nogen

foranledning til at gøre eller videnskabeligt befatte sig med, og

det er den, at denne samme forenkling af lovene udstrækker

sig til områder, der ligger udenfor deres fag, ja, at den ud-

strækker sig til alle områder, og at den gælder for områder

sig imellem, der er indbyrdes forskellige og tilsyneladende

uensartede.

Den tid ligger ikke så langt tilbage, — hvis den overhovedet

er tilbagelagt, — da en dygtig og solid fabrikant eller hånd-

værker ikke vilde føle sig ubehagelig berørt ved at se sin for-

retning ligestillet med noget som ligned digterisk forfatterskab,

og på den anden side er det, især i aviserne, sædvanligt at se

en ringeagtet digterproduktion betegnet som noget „håndværks-

mæssigt."

Loven for håndværkeren og for digteren er imidlertid ganske

den samme.

Det uorganiske kommer først, derpå det organiske. Først død

natur, så levende. Det samme gælder i kunsten. Først vil jeg

altid af et opdukkende stof gøre en skitze men det blir til et

drama.

Barndoitisminder.

Dengang da gaderne i min fødeby Skien for en del år siden

fik navne — eller kanske de bare blev omdøbte — nød jeg den

ære at få en gade opkaldt efter mig. Således har ialfald avi-

serne berettet, og jeg har hørt det samme af troværdige rejsende.

Efter deres forklaring skulde denne gade strække sig fra torvet

ned imod havnen eller „Muddringen".

Men hvis dette opgivende er rigtigt, så skønner jeg ikke af

hvilken grund gaden kom til at bære mit navn; thi jeg er ikke

født i den gade og har aldrig boet der.
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Jeg er derimod født i en gård ved torvet, Stockmanns gård,

som den dengang kaldtes. Denne gård lå lige imod kirkens

forside med den høje trappe og det anselige tårn. Ti! hojre

for kirken stod byens gabestok og til venstre lå rådstuen med

arrestrum og ..dårekisten". Den fjerde side af torvet indtoges

af latinskolen og borgerskolen. Kirken lå frit i midten.

Dette prospekt var således den første vue over verden, som

fremstillede sig for mine øjne. Altsammen arkitektur; intet grønt;

intet landligt frilands-landskab. Men over dette firkantede rum

af sten og træ fyldtes luften, så lang dagen var. af dæmpet

drønnende sus fra Langefos og fra Klosterfossen og fra de mange

andre faldende vande, og gennem fosseduren skar fra morgen

til kveld noget. der ligned hvasse, snart hvinende, snart støn-

nende kvindeskrig. Det var de hundrede sagblade, som arbejdede

ude ved fossene. Når jeg siden læste om guillotinen, måtte jeg

altid tænke på disse sagblade. Kirken var naturligvis byens

staseligste bygværk. Dengang Skien en julaften i slutningen al

forrige århundrede ved uforsigtighed af en tjenestepige blev

stukken i brand, så brændte den daværende gamle kirke også.

Tjenestepigen blev, som rimeligt kunde være, henrettet. Men

byen, som genopbyggedes med lige og brede gader i de bakke-

drag og dalsænkninger, hvori den ligger, fik ved den anledning

en ny kirke, om hvilken beboerne med en viss stolthed påstod

at den var af gni hollandsk klinker, at den var opft»rt af en

københavnsk bygmester, samt at den akkurat ligned kirken på

Kongsberg. Disse fortrin forstod jeg ikke dengang tilhorlig at

skatte; men hvad der magtfuldt bed sig fast i min opmærksom-

hed det var en hvid, diger, sværlemmet engel, som til hverdags

svæved højt oppe under hvælvingen med en skål i hænderne,

men som om søndagen daled sagtelig ned iblandt os. når der

skulde dobes børn.

Næsten mere end den hvide ctigel indc i kirken bcskættiged

mig dog den sorte puddelhund, som lu)ldt lil tncrst oppe i tårnet.

Ji) Mrnrik thkcn : KhcrUdtc «krifter I.
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hvor vægteren råbte om natten. Den havde glorøde øjne; men

den kom ikke ofte tilsyne; ja egentlig viste den sig, så vidt jeg

ved, bare en eneste gang. Det var en nytårsnat, just som væg-

teren råbte et ud af gluggen på tårnets fremside. Da kom den

sorte puddelhund op af tårntrappen bag ham, stod stille, bare

så på ham med de gloende øjne, slet ikke andet, men på hodet

stupte vægteren udigennem tårngluggen lige ned på torvet, hvor

de så ham ligge død, alle de andægtige, som nytårsmorgen tid-

ligt gik til froprædiken. Siden den nat råbte vægteren aldrig et

gennem den tårnglug i Skiens kirke.

Denne tildragelse med vægteren og puddelhunden foregik nu

forresten længe før min tid, og jeg har senere hørt fortælle at

lignende begivenheder i gamle dage skal have tildraget sig i

adskillige andre norske kirker. Men denne samme tårnglug havde

for mig, dengang jeg var barn, noget særlig mærkværdigt derved

at det var oppe i den jeg modtog det første bevidste og blivende

indtryk. Min barnepige bar mig nemlig en dag op i tårnet og

lod mig få sidde ude i den åbne glug, fastholdt bagfra, natur-

ligvis, af hendes trofaste arme. Jeg mindes tydeligt hvorledes

det slog mig at jeg kunde se folk ned på hattepullene; jeg så

ned i vore egne stuer, så vindueskarmene, så gardinerne, så

min moder stå dernede i et af vinduerne; ja, jeg kunde se over

hustaget og ned i gårdsrummet, hvor vor brune hest stod bun-

den ved stalddøren og visped med halen. På staldvæggen husker

jeg der hang et blankt blikspand. Men så blev der rend og

stimmel og vinken op dernede i vor gadedør og pigen trev mig

ilsomt væk og skyndte sig ned med mig. Resten mindes jeg

ikke; men siden fortalte de ofte at min moder havde fåt øje

på mig oppe i tårngluggen, at hun havde skreget, at hun var

besvimet, som man dengang brugte, og at hun siden, da hun fik

mig igen, havde grædt og havde kysset og klappet mig. Som gut gik

jeg sidenefter aldrig over torvet uden at jeg så op til tårngluggen.

Jeg syntes at den glug ligesom særligt vedkom mig og kirkepuddelen.
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Bare et eneste minde til har jeg beholdt fra disse min første

år. Til vuggegave havde jeg blandt andre ting fåt en stor sølv-

penge med et mandshoved på. Manden havde en høj pande, en

stor kroget næse og en fremstående underlæbe; derhos var han

barhalset, hvilket jeg fandt besynderligt. Barnepigen belærte mig

om at manden på pengen var „kong Fredrik rex" og engang

tog jeg mig til at trille med den på gulvet med det ulykkelige

udfald at pengen trilled ned i en sprække. Jeg tror, mine

forældre så et ondt varsel heri, siden det var en vuggegave.

Gulvet blev hrudt op og der blev sogt og gravet både vel og

længe, men kong Fredrik rex kom aldrig for dagens lys mere.

Det var ikke frit for at jeg længe bagefter holdt mig for en

slem forbryder og når jeg så byens politibetjent, Peter Tysker,

komme ud fra rådstuen og stile over imod vor gadedor. så lob

jeg alt hvad jeg kunde ind i barnekammeret og gemte mig under

sengen.

I gården nede på torvet blev vi forresten ikke længe boende.

Min far kobte et større hus, hvor vi flytted ind da jeg vel kunde

være så omtrent fire år gammel. Dette mit nye hjem var en hjorne-

gård, som lå lidt højere oppe i byen, lige ved foden af „Hunde-

vadbakken", således kaldet efter en gammel tysktalende doktor,

hvis staselige frue korte i „glaskaret", der om vinteren blev

omgjort til slædevogn. I dette hus var mange og store stuer

både nedenunder og ovenpå og her blev fort et meget selskabe-

ligt liv. Men vi gutter færdedes ikke meget inden døre. Torvet,

hvor jo de to største skoler lå, var den naturlige samlingsplads

og slagmark for byens ungdom. 1 latinskolen herskede dengang

den gamle fornemme og højst elskværdige rektor Ørn; første

mand i borgerskolen var nok pedellen. Iver Flasrud, også en

staselig gubbe, der tillige forrettede som byens hårskærer og

barber. Mellem gutterne i disse to skoler blev der Uni mangen

hidsig kamp nede omkring kirken; men da jeg ikke horte til

nogcn af disse skoler, var jeg for det meste kun tilstede som
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iagttager. Forresten var jeg i min barndom overhovedet slet

ikke stridslysten. For mig lå der en langt større tiltræknings-

kraft i den før omtalte gabestok og i rådstuen med alle dens

formodede skumle gådefuldheder. Gabestokken var en rødbrun

stolpe på omtrent mandshøjde; oventil havde den en stor rund

knap, der oprindelig havde været sortmalet; nu så denne knap

ud som et velvilligt indbydende menneskeansigt, lidt på skakke.

Foran paa stolpen hang en jernlænke og i denne en åben bøjle,

der for mig tog sig ud som to små åbne arme, som med den

allerstørste fornøjelse var rede til at klamre sig om min hals.

Den havde forøvrigt ikke været brugt på mange år; men jeg

husker godt at den alligevel blev stående al den tid jeg var i

Skien. Om den står der endnu ved jeg ikke.

Og så var det rådstuen. Den havde ligesom kirken en høj

trappe. Nedenunder var arrestkældere med tilgittrede vinduer ud

imod torvet. Indenfor de giftere har jeg set mange blege og

skumle ansigter. Et rum længst nede i rådstukælderen blev

kaldt „dårekisten" og skal virkelig, så utrolig det nu forekommer

mig, i sin tid være bleven brugt til at indespærre vanvittige.

Dette rum havde et vindusgitter som de andre; men indenfor

gitteret var hele den lille vindusåbning udfyldt af en massiv

iernplade, der var gennemboret af små runde huller, så den så

ud som et dørslag. Denne hule sagdes forøvrigt også at have

tjent til opholdssted for en dengang meget omtalt forbryder ved

navn Brendeis, som var bleven brændemærket; og ligeledes tror

jeg den var bleven beboet af en udbrudt og igen fakket livs-

slave, der blev kagstrøgen oppe på Li-torvet. Om denne sidste

fortalte øjenvidner at da han førtes til exekutionsstedet, havde han

danset, men da han skulde tilbage i arresten igen, måtte han

drages på en kærre.

Skien var i mine barneår en overmåde livsglad og selskabelig

by, ganske modsat af hvad den senere skulde blive. Mange

højt dannede, velstående og ansete familjer bode dengang dels
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i selve byen, dels på store gårde i omegnen. Et nærmere eller

fjernere slægtskab forbandt de fleste af disse familjer indbyrdes,

og baller, middagsselskaber og musikalske sammenkomster af-

løste hverandre både vinter og sommer i tæt rækkefølge. Mange

rejsende kom der også til byen og da der ingen egentlige ho-

teller fandtes dengang, så tog man ind til venner og slægt-

ninge. Vi havde næsten altid fremmede på besøg i vor store

rummelige gård og i jule- og markedstiden især var huset fuldt

og åbent bord fra morgen til aften. Skiens marked holdtes i

Februar måned. og det var en særlig lyksalig tid for os gutter;

allerede et halvt år i forvejen begyndte vi at samle paa skillin-

ger for at kunne få se taskenspillerne og linedanserne og

„hesteberiderne", og for at kunne kobe honningkager nede i

markedsboderne. Om dette marked havde nogen videre betyd-

ning for forretningslivet, ved jeg ikke; for mig står det nær-

mest som en stor folkefest, der våred omtrent en hel uge tilende.

Syttende Mai blev der i de år ikke gjort synderlig stas af

i Skien. Nogle unge mennesker skød med nøglebøsser ude på

Blegebakken eller brændte „troldkærringer" af; det var omtrent

det hele. Jeg tror nok at denne tilbageholdenhed i vor ellers

så livsglade by nærmest iagttoges af hensyn til en viss meget

højtbetroet mand, som havde sit herresæde i byens omegn og

hvem man af forskellige grunde ikke gerne vilde stode for hodet.

Men desto lystigere gik det til Sankthansaften. Den blev ikke

fejret af alle i fællesskab, men gutterne og byens voksne ung-

dom ^og sig sammen i fem. seks eller flere forskellige samlag,

som hvert arbejdede for sig for at skaffe materialier til sit eget

bål. Allerede fra pintsetid begyndte vi i Hok og folge at gå

omkring paa skibsværfterne eller i kramboderne lor at ..tigge"

sammen tjæretønder. En ejendommelig skik havde holdt sig fra

umindelige tider. Hvad vi ikke godvilligt fik blev stjålet uden

at hverken ejermanden clkr politiet nogensinde tænkte på at

påtale det) slags forgribclse. Ht samlag kunde således eftcr-
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hånden forskaffe sig en hel stabel af tomme tjæretønder. Den

samme hævdvundne rettighed havde vi lige over for gamle

pramme. Kunde vi overkomme sådanne optrukne på land, kunde

det lykkes os at slæbe en eller anden bort i al stilhed og holde

byttet vel gemt, så var vor ejendomsret derved erhvervet, eller

blev i allefald ikke bestridt af nogen. Prammen blev da, dagen

før Sankthansaften, båret i triumf gennem gaderne til brand-

stedet. Oppe i prammen sad en spillemand. Jeg har flere

gange været vidne til og selv engang deltaget i et sligt optog.

I en tysk forfatters album.

(Rom 12. December 1882.)

I vor tid har enhver digtning den opgave at flytte grænsepæle.

Optegnelser:

„ Fribårne mænd" er en floskel. Der findes ingen. Ægteskabet,

forholdet mellem mand og kvinde, har fordærvet slægten, sat

slavemærket på alle.

E. L. er kommen til det resultat at forbedring gennem fri-

gørelse er umulig. Skabelsesværket var mislykket fra først af.

Han er en seminaristisk pessimist, uden fremfærd, en ørkesløs

drømmer.

Fædrelandskærlighed og deslige er et gennemgangsstandpunkt.

Det er utilstedeligt at videnskabsmænd piner dyr ihjæl; lad

lægerne experimentere med journalister og politikere.

Det moderne samfund er ikke et menneskesamfund; det er

bare et mandfolksamfund.

Når frihedsmændene vil gennemføre en forbedring i kvindernes

samfundsstilling, så forhører de sig først om den offentlige
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mening — mændene — billiger det. Det er det samme som

at sporge ulvene om de billiger nye beskyttelsesmidler for fårene.

Mangen doktrinær rabulist går lidt efter lidt over til at bli

bedstefar til sig selv. (Drachmann f. e\.)

E. L'' ægteskab med den ufærdige hustru er på en vis bleven

et „sandt ægteskab" derved at han under samlivet er sunket eller

i al fald ikke vokset. Nu kan han ikke undvære hende. —
Med hende er det gåt ligeså.

Han må ud i selskab blandt de fine; men det trætter og an-

spænder ham. Han tyr tilbage til de trange hjemlige forhold.

Han har, ligesom bogtr. A., skimtet ind i en hojere verden;

det er hans ulykke.

Ved at civiliseres undergår mennesket den samme forandring

som barnet ved at udvikle sig til voksen. Instinktet svækkes,

men den logiske evne udvikles. Den voksne har mistet evnen

til at lege med dukker.

„Den sjette sans". Magnetisk indvirkning er E. L"* ynd-

lingstanke.

Vi gør løjer med de 34 fædrelande i Tyskland; men de lige så

mange i Europa er lige så latterlige. Nord-Amerika hjælper sig

med et, - - eller — indtil videre — med to.

Hans fine natur tillader ham ikke åbent at tilstå at han ikke

tror på fædrelandskærlighed og sligt noget.

Desværre. vore bedste tanker tænkes af vore værste kæl-

tringer.

Fotografen, den mislykkede digter, E. L. drommer om socia-

listisk revolution, fremtidens revolution. videnskabens. Forgift

i frokosten

Sybariten A. K. nydcr fattigdommen og elendigheden æste-

tisk indigneret. Han nyder sine besog hos den forkomne

skolekammerat, uden klart at være sig det bevidst.

At «mske og at ville. Vore værste skavanker konmier af at

vi forblander de to ting.
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Hvilke vrøvlere! De hævder majoritetens ret, og dog er de

stemmeberettigede en liden vilkårligt begrænset minoritet.

Alt bestående, kunst, poesi, o. s. v. går tilgrunde i nye kate-

gorier ligesom barnesindet i den voksnes ånd.

Frigørelse består i at skaffe individerne ret til at frigøre sig,

hver efter sit eget behov.

Episode med den dødssyge indflettes. Beininger benyttes som

model.

Kunstnerinder og kvinder, som driver handel, søger at dølge

deres køn. På sine billeder, skilte o. s. v. sætter de bare for-

bogstavet til fornavnet for at folk skal tro det er mænd, f. ex.

M. Sm: E. Zogb: o. s. v.

E. L. er socialistisk sindet; men han tør ikke vedstå det; han

er familjefar, altså ikke uafhængig.

De stemmeberettigede blandt os er i minoriteten. Har da

minoriteten ret?

Samvittigheden er ikke noget stabilt. Den varierer hos de for-

skellige individer og i de vekslende tider. Bondens er gammel-

dags, aflægs. Det er mellem de aflægse og de vordende sam-

vittigheder at partikampene føres.

Der vil danne sig en ny adel. Det vil ikke blive fødselens

eller pengenes, heller ikke evnernes eller kundskabernes. Frem-

tidens adel vil blive sindets og viljens adel.

Kristendommen demoraliserer og hæmmer på forskellig vis

både mænd og kvinder.

Man siger at selvmord er umoralsk. Men nu at leve et lang-

somt selvmordsliv — af hensyn til sine omgivelser?

A. K—d: Ligge godt mæt og tilpakket i en blød seng, høre

regnen plaske og tænke på besværlige rejser i uvejr og kulde

— det er en stor nydelse.
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Til læserne.

Da min forlægger rettede til mig det elskværdige forslag at

foranstalte en samlet kronologisk udgave af mine literære ar-

bejder. indså jeg straks hvilke store fordele dette foretagende

vilde frembyde til en rettere forståelse av hogerne.

Samtidig med min fremskridende produktion er yngre slægts-

led vokset op og jeg har oftere med beklagelse havt anledning

til at bemærke at disses kendskab til mine boger er betydelig

mere indgående for de nyeres vedkommende end for de ældres.

Herved er der skét et brud på den læsendes bevidsthed om

sammenhængen mellem værkerne indbyrdes og heraf igen ud-

leder jeg for en ikke ringe dél den underlige, mangelfulde og

misvisende tolkning og tydning, som mine senere arbejder fra

så mange hold har været genstand for.

Kun ved at opfatte og tilegne sig min samtlige produktion

som en sammenhængende, kontinuerlig hélhed vil man modtage

det tilsigtede, iræ^ffende indtryk af de enkelte dele.

Min venlige henstillen til læserne er derfor, kort og godt. den

at man ikke vil lægge noget stykke forelobig til side, ikke fore-

løbig springe noget over, men at man vil tilegne sig værkerne

— gennemlæse og gennemleve dem — i den samme række-

følge som den, hvori jeg har digtet dem.

Kristiania i Marts 1898.





TALER





I den skandinaviske forening i Rom,
27. Februar 1879.

I.

Forslaget om bibliothekaren.

Idet jeg tillader mig i korthed at begrunde mit forslag om

at bibliothekarposten fortrinsvis bor besættes med en dertil skikket

dame såfremt en sådan måtte melde sig, vil jeg, skont det vel

egentlig kunde synes overflodigt, begynde med at bede forsam-

lingen stadigt under debatten om dette forslag have for oje at

der mellem dette forslag og det andet af mig fremsatte for-

slag om stemmeret for damer i foreningens anliggender aldeles

ikke finder no^en sådan indre organisk sammenhæng sted at

man ved at stemme for eller imod det ene forslag derved på

nogen made binder sig i sin stemmegivning angående det andet.

Begge forslag har ikke noget andet tilfælles. end at de er frem-

satte på samme tid og at de begge handler om damer.

Hvad der har foranlediget mig til at fremsætte dette forste

forslag er betragtninger af forskjellig slags. For det første har

jeg fra tidligere tider erfaring for, hvor overmåde vanskeligt det

er at få bibliothekarposten tilfredsstillende besat. Posten er ikke

således aflonnet at vi, når vi i de nordiske blade bekendtgør

posten vakant, kan vente at få en øvet bibliothekar herned. De

der vil reflektere på bekendtgorelsen, vil i regelen være ganske

unge mænd som enten allerede i forvejen havde læ'nkt i et eller

andet ojemed at rejse til Rom eller som beslutter sig til at rejse

når der bydes dem frit logis o.s.v. for den tid de måtte kunne
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afse til et ophold hernede. Men et sådant ophold blir ialminde-

lighed meget kortvarigt; en ung mand, der rejser ud, har også

andre steder at besøge; han får knapt tid til at gøre sig en

smule bekendt med forholdene her, før han må bort igen; der

vil i de fleste tilfælde aldrig blive tale om at bibliothekaren i

sm interesse vokser sammen med foreningen og bibliotheket, og

ligeså lidt vil der blive tale om nogen kontinuitet i bibliothekets

styrelsesmåde. Sådan gaar det i almindelighed; at vi en enkelt

gang kan være heldige, forandrer ikke sagen. Regelen er at posten

besættes med sågodtsom ubrugelige personer. Dette lader sig påvise.

Katalogerne er uden ordning og plan, bøger mangler i mængde-

vis; de er enten bortkomne eller også hensatte således at man

ikke kan finde dem. — Men også i egenskab af sekretærer har

de fleste af disse unge mænd vist sig ubrugelige; jeg har ikke

havt anledning til at granske bestyrelsesprotokollen; men tør

jeg slutte fra protokollen over generalforsamlingerne, som jeg

har gennemgået, så er jeg overbevist om at man også i be-

styrelsesprotokollen vil kunne finde de utroligste ting. Et exem-

pel blot; de forskellige sekretærer har skottet sine forretninger

således at vi nu faktisk ikke ved hvad der er gældende lov i

foreningen og hvad der ikke er det mere. Siden 1863 er ingen

lovforandring bleven indført i den bog som kaldes foreningens

love; alt hvad der i disse 16 år på generalforsamlingerne er

vedtaget, forandret eller ophævet, det er som om det aldrig

havde existeret. Jeg skal meddele enkelte uddrag af general-

forsamlingsprotokollen . Disse kendsgerninger kunde

suppleres snart sagt i det uendelige ; men jeg tænker det

anførte kan være nok til at give en forestilling om, hvorledes

de øvrige sekretær- og bibliothekar-forretninger har været

skottet i disse 16 år.

Skulde det så ikke være hensigtsmæssigt om der blev givet

bestyrelsen adgang til at søge bibliothekar- og sekretærposten

besat fra et mere udvidet felt end hidtil? Jeg mener jo; og
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derfor har jeg fremsat mit forslag om at også dertil skikkede

damer kan vælges. Forslaget siger jo ikke at en dame skal

vælges, men kun at hun bør, når hun antages at kvalificere

sig bedre end hendes mandlige medansogere. Og jeg tror rig-

tignok at dette ved første givne anledning vil blive tilfældet.

Det kan neppe være nogen i denne forsamling ubekendt hvilket

opsving den kvindelige uddannelse i de senere år har tåget

hjemme i vore lande, og i hvilken mængde af stillinger kvinder,

dannede damer, nu finder anvendelse. Det er damer, som har

gjort den svenske folkeundervisning til den første i Europa; i

Kristiania er de fleste poster i de store assuranceselskaber,

også bogholder- og kassererposterne, besat med damer; i tele-

grafvæsenet ligeså, ligeså i de store handelshuse og andre for-

retningsfirmaer, og overalt, hvor forsoget er gjort, horer man

ikke andet end den storste tilfredshed; overalt siger man: skaf

os bare flere! Nu kunde kanske nogen indvende, at når da-

mernes åndelige arbejdskraft er så efterspurgt hjemme, så har

vi ringe udsigt til at vinde en dame for vor bibliothekarpost.

Å nej, det har nok ingen fare! Sagen er, at tiltrods for al den

praktiske brugelighed, som damerne lægger ubestrideligt for

dagen, så er fordommen dog endnu ikke ganske hrudt, eller de

herrer mænd benytter det nye i situationen til sin egen fordel.

Faktum er at det dygtige damearbejde hjemme betales ringere

end det middelmådige herrearbejde. Og det finder kvinderne

sig i fordi deres livsfornodenheder er billigere end vore. Men

just derfor kan vi også vente snarere at få den ringe aflagte

bibliothekarpost besat med en kvalificcret dame end med en

dt-rtil skikket ung herre. At posten skulde overstige en dames

kræfter vil vel ingen påstå; i bibliotheker har man jo i lang

tid jævnlig og fortrinsvis benyttet damer; i lejebibliothekerne

næsten udelukkende. At sekretærposten ikke skulde kunne

magtes af en dame, kan kun påståes af sådanne, som ikke ved

hvad standpunkt af intelligens og indsigt mange nf vore yngre
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damer står på. Daniernes orden og nojagtighed i Forretnings-

sager er hekendt; også foreningens okonomiske status turde

være vel tjent med en dame; en kompetent mand har engang

ytret for mig at hvis staten ansatte damer til oppehorselsbetjente,

så vilde man undgå kassemangel og underballance. Det vilde

desuden være behageligt for nyankomne damer at have en

erfaren dame hersteds at kunne henvende sig til: og hvad der

for mig er af meget stor betydning: en k\indelig bibliothekar

kunde vi påregne at få beholde for en længere tid; på damerne

venter der ikke nogen embedsansættelse hjemme, og det ligger

ikke i deres natur at opgive en engang erhvervet plads for at

prove på noget nyt og usikkert. Om det ønskelige i at der ved

vore sammenkomster i foreningen fungerer ikke blot en vært

men også en værtinde, derom antager jeg at alle vil være enige,

foi^åvidt man virkelig vil at foreningen skal give billedet af et

hjem. et stor familiehjem for skandinaverne hernede. og ikke

synke ned til at være en klub eller et asyl for mere eller min-

dre bedagede ungkarle. Men det kan dog naturligvis ingen ønske,

allermindst nogen kunstner; og derfor anbefaler jeg forslaget til

antagelse; man binder sig jo ikke til noget; man giver kun be-

styrelsen friere hænder. end den nu har. og det tror jeg vil

være til foreningens største gavn. —

II.

Det forslag, som jeg har fremsat om at stemmeret i forenin-

gens anliggender gøres afhængig af at vedkommende medlem

erlægger personlig kontingent, har, som jeg ved det forsøgte

diskussionsmode i lordags allerede gjorde opmærksom på, to

sider. Det vil ændre en nu bestående bestemmelse og det vil

indfore noget nyt. Hvad jeg foreslår ændret er bestemmelsen om

at samtlige en familjes mandlige medlemmer skal være stemme-

berettigede ved erlæggelsen af den blotte og bare familjekon-

tingent. Denne side af forslaget skal jeg ikke indlade mig på
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at motivere med nogen udførlighed. Jeg tænker, de fleste vil

være enige med mig i at den nu gældende bestemmelse er ubil-

lig ligeoverfor de enlige personer, der har at erlægge en for-

holdsvis så meget storre kontingent; og ubilligheden er, synes

mig, så meget mere indlysende da vi io ved at rejsende famil-

jer i regelen er heldigere økonomisk stillet end de fleste af de

enlige unge mennesker, damer og herrer, kunstnerinder og kunst-

nere, studerende o. s. v., som kommer herned. Hvis der blandt

medlemmerne af de tilrejsende familjer er tilstede nogen virke-

lig interesse for foreningens anliggender, så vil foreningskassen

være vel tjent ved at mit forslag antages; i modsat fald vinder

vi ialfald at vore generalforsamlinger i fremtiden ikke lettelig

kommer til at tælle et større eller mindre antal fremmødende,

der hverken har sat sig tilstrækkeligt ind i de foreliggende

sager og heller ikke omfatter dem med nogen synderlig varme.

Således er det oftere sket; men skal man erlægge en entré af

8 lirer, så vil vel de fleste af dem, der ikke er virkelig inter-

esserede, nok betænke sig.

Den anden side af forslaget er den. at stemmeretten skal ud-

vides også til foreningens kvindelige medlemmer. Dette forslag,

som jeg havde tænkt at alle vilde samle sig om. er bleven mødt

på en made, som både har overrasket mig, og. jeg vil tilfoje

det, oprørt mig. Nå, det er ikke første gang, at damernes stil-

ling i foreningen har vakt røre i den skandinaviske lejr. Da

foreningens love blev vedtagne i 1860. så indtog man vistnok

en bestemmelse om at damer havde adgang; men det var en

stiltiende forudsætning både hos de skandinaviske herrer og hos

de skandinaviske damer i Rom at denne bestemmelse kun var

at betragte som et tomt bogstav; i lange tider voved ingen dame

at sætte sin fod i foreningens lokale; og ingen af herrerne

drømte om at nogen dame nogensinde skulde vove det. Da gik

en dag. formodentlig da ingen var tilstede, to modige damer

herop, planted en fane i salen og afgav en erklæring om at de

2\ Henrik lh»cn : Kn«rl*dte ikriDcr I.
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betragted sig som medlemmer at foreningen. Dengang opstod

der mellem herrerne et røre omtrent som nu. Men de to damer

holdt ord; de kom her; de lod sig ikke fordrive; tvertimod, de

drog andre damer efter sig, og inden nogen tid havde man væn-

net sig til dem. Er der nu nogen, som vilde ønske damerne

borte fra foreningen?

Denne historie ligger 17— 18 år tilbage i tiden. Meget har

siden de dage forandret sig i verden, og meget har også for-

andret sig i vor forening. Her er indført en kontingent, og den

må erlægges af damer såvelsom af herrer; men derved er da-

mernes stilling i foreningen bleven en helt anden, end den før

var. Derfor kommer også damerne nu igen, ikke to, som den-

gang, men 10— 12 med mange bagved, og planter en fane i

salen og fordrer de naturlige rettigheder, som hidtil har været

dem nægtet; de fordrer ret til at få være med og vælge de mænd,

som skal forvalte den kontingent, de selv har erlagt, og forvalte

de statsbidrag, som vore lande har bevilget til nytte for de her-

værende skandinaviske kvinder såvelsom for mændene.

Er der da noget ubilligt i dette? Hvis vor forening blev stif-

tet idag, istedetfor for 19 år siden, tror da nogen at vore damer

vilde blive udelukket fra stemmeret? Nej, foreninger af den

natur som vor, stiftes ikke nutildags uden kvindernes fuldstæn-

dige ligestillen. Og hvad er det man frygter for? Når man

horer forslagets modstandere, og mærker sig deres store for-

skrækkelse i denne lille sag, så skulde man tro at vi holdt

generalforsamlinger og valgte nye bestyrere to—tre gange i

ugen hele året rundt. Og dog holder vi i regelen kun en eneste

ordentlig generalforsamling om året, og til den er det at jeg vil

at damerne skal have adgang. Og hvor mange damer tror man

vel der vilde mode frem? I den første tid ialfald meget få.

De vilde fremdeles blive i majoriteten, m. h. de behøver ikke

at ængste dem. De fleste af damerne kræver ikke stemmeretten

for at gøre praktisk brur, af den, men fordi de føler det nu be-
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stående som en ydmygelse. Og det er det i virkeligheden også,

— en ufortjent og uberettiget ydmygelse. Hvorfor udelukker vi

dem? Er der nogen i denne forsamling, som tor påstå at vore

damer står under os alle i dannelse eller i intelligens eller i

kundskaber eller i kunstnerisk begavelse? Jeg antager ikke at

ret mange drister sig til at påstå noget sligt. Hvad er det da

man frygter? Jeg horer her går en tradition om at damerne

skal være så slemme til at intrigere, og derfor vil man holde

dem borte. Nå, jeg har bragt adskillige mandlige intriger i er-

faring i mit liv, — ikke mindst i den seneste tid; og desuden,

skulde her virkelig, hvad jeg højlig betvivler, findes damer med

lyst til at drive intriger, så må man dog betænke at de langt

lettere kan gore det så længe de står udenfor sagerne, end når

de har et ansvar over sig. Dette kan altså ikke være nogen

gyldig grund til udelukkelse. Jeg spørger derfor fremdeles, hvad

er det man frygter for? Er det kanske damernes formentlige

upraktiskhed i forretningssager? Selv om damerne virkelig var

så upraktiske, som mangen upraktisk herre behager sig i at på-

stå, er da kunstnerne så særdeles praktiske forretningsmænd?

Nej, m. h., fra den side har jeg ingen betænkelighed. Jeg holder

det for godt og gavnligt om vi får damerne ind i generalforsam-

lingen, ligesom jeg holder det for godt og gavnligt at vi be-

holder ungdommen, denne ungdom, som man nu vil fordrive

ved et forslag om at stemmeret skal gnres afhængig af at man

har opholdt sig et år i Hom. Jeg gentager det, jeg frygter ikke

for de såkaldte upraktiske kvinder; kvinderne har noget tilfælles

med den sande kunstner, ligesom med ungdonnnen overhovedet,

noget. som erstatter det praktiske forretningsgreb. Se til

vore studenterforeninger hjemme! Der afgores sager, tigange

så indviklede som vore; og går ikke alt godt, skont ungdommen,

den uøvede og uprovede og upraktiske ungdom der er i en umå-

delig majoritet? Og hvorfor? Jo, fordi ungdommen har dette

geniale instinkt, som ubevidst træfler det rette. Men netop dette
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instinkt er det, som kvinden har tilfelles både med ungdommen

og med den sande kunstner. Og derfor er det at jeg ønsker

damerne ind i generalforsamlingen. Jeg frygter lige så lidt for

damerne eller for de unge og uprøvede som jeg frygter for de

virkelige kunstnere. Men hvad jeg frygter for, det er gammel-

mandsfornuftigheden ; det jeg frygter for det er mændene med de

små opgaver og de små tanker, mændene med de smålige hen-

syn og de små ængstelser, disse mænd, der indretter alt deres

tænkesæt og alle deres handlinger på at opnå visse små fordele

for deres egne allerunderdanigste små personligheder. Skulde

foreningens anliggender engang komme i slige hænder, da var

der al fare for dens beståen, ialfald for dens præg som en

kunstnerforening. Og derfor er det jeg vil have damerne her-

ind, for at de i forening med ungdommen skal lægge magten i

sande og virkelige kunstneres hænder.

Dette, m. h. var omtrent gangen i de betragtninger, som

gjorde sig gældende hos mig da jeg fremsatte mit forslag. Den

forandring, som mit forslag tilsigter, forekom mig naturligvis

som en højst ønskelig reform, men dog som en reform, hvis

forkastelse ialfald for øjeblikket ikke var nogen ganske utænkelig

ting. Situationen har imidlertid forandret sig; vi skal iaften for

anden gang vedtage en lovforandring, som har den nøjeste sam-

menhæng med mit forslag om damernes stemmeret. Jeg sigter

naturligvis til den nye lovbestemmelse om bestyrelsens sammen-

sætning, og jeg mener at vedtagelsen af denne lovbestemmelse

med nødvendighed medfører at mit forslag om udvidet eller al-

mindelig stemmeret også må antages.

Det vil være i herrernes erindring at på den først afholdte

generalforsamling iår blev et af best: fremsat forslag om best^

sammensætning ikke bifaldt. Under debatterne om forslaget afgav

best^ formand, prof: R: en officiel erklæring om at den her-

værende danske gesandt havde for ham udtalt, at det var det
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danske udenrigsm^ onske eller forlangende at, til garanti for

de særlige danske interesser og til kontrol over anvendelsen af

det danske statsbidrag, skulde den danske konsul være stadigt

medlem af foreningens bestyrelse. Vor herværende sv: n. konsul

afgav derpå for sit vedkommende en erklæring, der gik i stik

modsat retning; han erklærede nemlig at han af vor udenrigs-

minister var instrueret om, ikke på nogen made at gribe ind i

foreningens indre anliggender. Disse to tilsyneladende modsatte

erklæringer er imidlertid ikke andet end udtrykket for to for-

skjellige sider af et og samme princip, kontrolprincipet eller

garantiprincipet, hvad De vil kalde det. Fra dansk side betones

fortrinsvis den embedsmæssige autoritet; fra sv: n. side betones

derimod fortrinsvis selvstyret; den svensk- norske udenrigsminister

vil at den herværende sv. n. koloni i videst mulig grad skal ove

sin berettigede indflydelse på valget af de mænd, der skal for-

valte de sv: n. statsbidrag.

I et bestyrelsesmøde, hvortil, foruden flere andre, også jeg

havde den ære at blive indbuden, og hvor der forhandledes om
en ny redaktion af bestyrelsens forslag, kom vi til et kompro-

mis. Det fra dansk side fremsatte onske eller forlangende blev

tåget tilfolge, og resultatet blev det på forrige generaU: vedtagne

forslag om konsulernes faste repræsentation i bestyrelsen. At jeg

gik med på dette kompromis, ja, vel egentlig var den, som forst

foreslog det, skont sagen om de to konsulers stilling ikke til-

talte mig, havde sin naturlige forklaringsgrund deri, at jeg stil-

tiende gik ud fra som en given sag, at når det ene forslag ved-

toges, så blev det en umulighed at forkaste mit. At bestyrelsen

også har indset sammcnhamgen mcllcm disse to forslag, frem-

går tydeligt nok af den rækkefølge hvori sagerne på dagsordenen

for iaften er opslået. Var der ingen forbindelse mellem forsla-

gene, så vilde det jo have været rigtigst forst at lade bestyrel-

sens forslag konmic under anden behandling, og derpå gå over

til mit forslag, som jo er en ny sag i generalforsamlingen. Man
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har derimod opslået mit forslag først, og det er ganske korrekt;

thi skulde mit forslag, imod al formodning, ikke få tilstrækkelig

majoritet for sig. så har vi altså bagefter frie hænder til ved anden

behandling at stemme imod loven om best>Telsens sammensæt-

ning, hvilken vi forrige gang stemte for under en stiltiende for-

udsæming, som ikke har vist sig stikholdig. En sådan fremgangs-

måde vil fra vor side blive nødvendig; vedtages bestyrelsens

forslag, så kommer best^-relsen herefter til at få præget af et

rigsråd eller et senat, med to kongevalgte medlemmer; thi hver-

gang en af vore konger udnævner en ny konsul hernede, ud-

nævner han jo tillige en ny best\Ter i foreningen; og som en

modvægt herimod er det at vi forlanger en udvidelse af stem-

meretten. Det er således min mening, at enten må begge for-

slag vedtages. eller også intet af dem.

Men sæt nu også, m. h. at man vedtog best\Telsens forslag

og ikke mit. Hvad vilde derved være vundet? Slet intet. Uden

mit forslag vil best>Telsens forslag ikke kunne blive effektivt,

ikke kunne gennemføres i praxis; thi ingen sv. n. konsul vilde

kunne tåge sæde i en bestsTelse, hvori den danske gesandts

garantifordringer er bleven respekteret, medens derimod den

sv. n. udenrigsministers ikke er bleven det; ingen sv. n. kon-

sul, siger jeg, vilde falde på at stille sig i opposition til sin

egen udenrigsminister. Skulde nogen bet\ivle at vor udenrigs-

ministers anskuelser ikke står i samklang med hvad jeg har

påstået, da behøver jeg blot at rette en forespørgsel til mini-

steriet, om hvor\'idt det billiger at sv. og n. kvinder, tvert

imod deres ønske, forbydes at være med og stemme på de

mænd. der skal forvalte de sv. n. statsbidrag. Svaret vilde ikke

blive t\ivlsomt. Eller jeg behovede blot at sætte dette spørgs-

mål under diskussion i den stockholmske presse; hele pressen

vilde være for mig; ingen eneste røst vilde hæve sig imod;

ingen sv. udenrigsminister ingen sv. konsul vilde hverken vove

eller kunne få isinde at sætte sig op imod den nationale opinion.
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Thi erkendelsen af kvindens ligestillen i slige sager har i Sverig

gennemtrængt alle klasser, fra de højeste til de ringeste.

Men alt dette vil ikke være nødvendigt. Man vil ikke lade

det komme dertil at den vigtigste af alle vore lovparagrafer, den

der handler om bestyrelsen, enten må forkastes eller blive gjort

virkningsløs. Og allermindst nu, da vi har fåt paragrafen af-

fattet og anbefalet af en mand, der jo både som jurist og som

lovgiver indtager en plads i første række. Jeg siger, man vil

ikke lade det komme dertil. Jeg er viss på at man vil imode-

komme vore sv. n. nationale ønsker, ligesom vi på vor side

har imødekommet det danske forlangende. —

Afskedstale i Molde 4. September 1885.

(Referat.)

Ibsen takkede, idet han ytrede, at han var kommen hjem til

Norge med svækket Helbred, men nu kunde vende styrket til-

bage til Syden. Dette skyldtes væsentlig Molde, der med sin

yndige Natur og stille, fredelige Befolkning var som skabt til

et Tilflugtsssted for den trættte.

Det, som var en Livsnodvendighed for ham at bringe ud i

Verden, vilde ikke vinde alles Sympathi, men han haabede, at

de Samfundslag, som vilde komme til at stedes, maatte respektere

hans Ideer, ligesom han respekterede deres. Det var imidlertid

sandsynligt, at Opholdet paa Molde og tillige den Sympathi.

som var vist ham den Aften, vilde lægge noget mildnende ind

i det, som han følte sig dreven til at sige, og han bad om. at

man vilde betragte det. som han sendte hjem fra Syden, som

en Hilsen og Tak for Opholdet her. som han bestandig vilde

mindes.
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Ved festen i Berlin 11. Januar 1887.

De må, mine damer og herrer, ikke vente nogen tale af

mig. Jeg kan ikke holde taler; jeg kan overhovedet ikke finde

udtryk for min tak til eder; thi min tak vilde ikke strække til

for hvad jeg her har oplevet.

Jeg har allerede før modtaget de største opmuntringer fra

Berlin. Her fandt jeg min første forlægger; herfra fik jeg det

glædelige budskab om den første opførelse af et af mine stykker.

Hvad jeg har erfaret fra Berlins presse, tidsskrifter og literære

kredse, var kun en stadig opmuntring. Men jeg troede dog

ikke, at jeg var så godt anskreven her, og når jeg ser mig

om her i denne kreds af literater og kunstnere, da er det mig

som et eventyr. Men trods denne hjertelighed eller netop på

grund af den føler jeg, at jeg er en gæst, en fremmed ; thi man

gør aldrig sådan ære på hjemmets egne børn. Jeg ønsker der-

for, at den dag må komme, da jeg virkelig er hjemme her, da

jeg ikke er fremmed i det store germanske hus. Jeg vil aldrig

glemme den kærlighed og hjertelighed, som jeg idag har modt.

Det er for mig et indtryk ikke bare af glæde, men også af

vemod, og jeg tror, at dette indtryk også skal komme til udtryk

i mit fremtidige digteriske arbejde. Jeg vil aldrig glemme

denne aften!

I selskabet «Gnistan» i Goteborg
12. September 1887.

(Referat.)

D:r H. Ibsen svarade med några ord, hvarmed han „i all

stillhet" ville tacka for den vanskap og vålvilja som visats

honom i Gøteborg. Han visste at skatta denna vålvilja desto mera,

som hans polemiska intressen nu voro i aftagande och han
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kande med sig att hans diktning vore på vag att slå in på nya

former och for att nå in i den harfdr erforderliga stamningen,

vore vanlighet och en sympati som visade, at man forstått honom,

af betydelse och till hjalp, och han tackade for hvad man i det

afseendet låtit honom mottaga.

Hos etatsråd F. Hegel 5. Oktober 1887.

(Referat.)

Dr. Henrik Ihsen takkede i en mærkelig Tale. Han skildrede,

hvad han skyldte Danmark for sit Sommerophold her. Fjældene

havde han længe kjendt, men i Sommer havde han o pd aget

Havet. Det jævne. blide danske Hav, som man kunde gaa

lige ud til. uden at Fjælde stængede Vejen derned, havde givet

hans Sjæl Lise og Fred. Han tog Minder med fra Havet, som

vilde blive af Betydning for hans Liv og Digtning.

Ved forfatternes fest i Wien 11 April 1891.

Alt hvad der bevæger mig, hvad jeg oplever, blir for mig

til digt, og jeg vil tåge mindet om denne time med mig fra

Wien til Munchen. Det er så ski»n en time nu, så sknn en

oplevelse. — jeg véd det endnu ikke noje men jeg tror

det blir til et digt, alt det skonne, lyse, frie som jeg nu ser.
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SCENEFORANDRINGERNE.

FØRSTE ACT.

1.

Den appiske Vei tæt ved Rom.

Catilina; Samtalen med Allobrogerne. —

Forum.

Lentulus, Cethegus m. Fl. Hentydning til Sammensværgelse.

Beslutning at henvende sig til Catilina.

3.

Vestas Tempel.

En Vestalinde. Catilina og Curius komme ubemærkedc ind.

den første for at erholde en Sammenkomst med Fulvia. Hun

kommer, Samtale mellem hende og Catilina, Catilina advares

om at Aurelia vil komme, han flygter, Fulvia i hæftigt Opror.

den hellige Ild slukkes — Folket strømmer til. hun fores bort

— Curius beslutter at redde hende

4.

C a t i 1 i n a s H u u s.

Catilina og Aurelia i Samtale, han ci i Bevægelse — hun

formilder ham, en Olding kommer ind foråt bede om Hiælp til
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at udløse Sønnen af Gjældsfængsel — Catilina skjænker ham

den sidste Sum han har tilbage —

5.

Den underjordiske Hule.

Fulvia i rasende Fortvivlelse — Curius redder hende —

ANDEN ACT.

1.

Catilinas Bolig.

Catilina allene uenig med sig selv, Cethegus har været hos

ham og forberedt ham paa at de Sammensvorne ville indfinde

sig — Aurelia kommer ind, erfarer Grund til hans Urolighed.

[II.]

ANDEN ACT.

Et Værelse i Catilinas Huus.
Lentulus og Cethegus have meddeelt ham deres Venners Be-

slutning — og opfordret ham til at sætte sig i Spidsen for Fore-

tagendet — men han afslaaer det og de gaae bort Mono-

log — Furia træder frem — — han opflammes til Raseri og

styrter afsted til de Sammensvornes Samlingssted. —

En Ta verne.

De Sammensvorne ere forsamlede —• L. & C. træde ind og

berette Udfaldet af deres Sendelse og L. tilbyder sig at stille

sig i Spidsen for Foretagendet — hvilket ogsaa bifaldes. Imid-

lertid styrter Catilina rasende ind, tilbyder sig at være Anfører,

og alle slutte sig med Glæde til ham, der tales om Sammen-

sværgelsen, og Cethegus begiver sig til Allobrogerne for at for-

maae dem til at deeltage i Sammensværgelsen. —
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En Have, i Baggrunden Catilinas Huus.
Curius gaaer op og ned for at bevogte Indgangen — Furia

træder frem — hæftig Samtale — , han erklærer hende sin

brændende Kiærlighed, og hun fordrer at han skal som Beviis

paa denne angive Sammensværgelsen — Kamp mellem Kjærlig-

lighed og Pligt — , den Forste seirer og han gaar bort — Furia

allene — Allobrogerne komme ud talende om Sammensværgelsen

— hun fremstiller sig — advarer dem, de forskrækkes — og

beslutte at trække sig tilbage — Catilina kommer ud Monolog.

Aurelia opsoger ham og vil overtale ham til at opgive det Hele

— forgjæves — og hun beslutter at følge ham. hun gaar ind

— Catilina allene — hun kommer bevæbnet tilbage — de

Sammensvorne samle sig — Furia er iblandt dem — de ile

alle afsted —

22 — Henrik IbMn: Efterladic «kririrr I.
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PERSONERNE:

Bengt af Bjerkehoug, en rig Odelsbonde.

Bjørn, hans Søn.

MtRETA, hans Pleiedatter og Myndling.

Einar, en ung Odelsbonde.

Alfhild, en ung Pige.

Mogens, Præst.

Knud, en gammel Spillemand.

Paal, en gammel Jæger.

Ingeborg og flere Tjenestefolk paa Bjerkehoug.



FØRSTE ACT.

Vild Fjeldegn; til Venstre en gammel Sæterhytte, i Bag?runden hoie Fjelde der hæve sig

over hinanden. BJØRN og PAAL komme ned fra Lien med Buer og andre Jagtredskaher

paa Ryggen ; det er Aften

PAAL. Vi faa nok skynde os ifald vi skal

naa frem til Bjerkehoug ilyse, Bjørn!

snart er det mørkt —
BJØRN. Det haster ikke, kom

og sæt dig her paa Hellen, lad os hvile.

PAAL. Ei, er du træt?

BJØRN. Det er ei derfor, Paal!

men her er jo saa kjoligt og saa vakkert,

see her hvor Fjeldet skinner rødt som Guid,

man skulde tro at det var Haugafolket

som viste os sin hele rige Skat.

PAAL. See nu er du igjen paa disse Tanker

om Haugafolk og Huldre og Gud veed

hvad Alt det hedder -

BJØRN. Troer du da ei

at saadant findes meer?

PAAL. Jo at det findes,

det veed jeg sagtens vel saa godt som du,

men netop derfor skulde du ei snakke

om saadant nu ved Solenedgang, Bjørn.
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BJØRN. Du mener at det kunde være muligt

det viste sig?

PAAL. Ja hvorfor ikke det —
sligt har jeg seet før —
BJØRN. Har du?

PAAL. Ja vist —
og det for ikke længe siden —
BJØRN. Hvor?

PAAL. Her lige Nord i Sæteren, der var jeg

en Lørdagskvæl i Sommer

BJØRN. Du var vel

paa Frieri —
PAAL. Saa var det nok omtrent,

hun Gunborg som engang saa nær var bleven

min Fæstemø, — det blev nu intet af, —
hun ligger der tilsæters, —
BJØRN. Hun, den Gamle

vi mødte der imorges —
PAAL. Nu, ja vist,

hun er da ei saa gammel, og desuden

saa koger hun slig prægtig Rommegrød.

BJØRN. Ja, det kan være, — men hvad saa du da?

(han tager Nisten frem medens PAAL fortsetter.)

PAAl. Nu skal du høre, — vent nu bare lidt —;

det var i Kvældingen omtrent som nu,

jeg trasked opad saa i egne Tanker —
men aller bedst jeg gik saa fløi der op

en Rype tæt ved mig i Granholtet—
BJØRN. Og saa?

PAAL. Jeg spændte Buen i en Fart

— men væk var Fuglen —
BJØRN. Ja det troer jeg gjerne.

PAAL. Ja hør nu bare (med lav stemme) da jeg saa' mig om
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stod Huldra hoit i Lien netop der

paa samme Sted hvor Rypen just blev borte.

BJØRN. Aa, det har sagtens været Gunborg —
PAAL. Saa,

troer du da ei at jeg kan skjelne Huldra

ifra et christent Menneske, — nei nei, —
jeg ved nok hvem det var, — og Rypen da? —
ja jeg tør bande paa det var en Troldfugl.

BJØRN. Men hvordan saa hun ud, hun var vel vakker?

PAAL. Ja hun var vel nok skabt, det maa jeg sige —
men det saa jeg nu ikke vidre efter —

BJØRN. Du lob din Vei?

PAAL. Ja det er nok det bedste

i slige Tilfælde; Folk sige jo,

at Huldra passer paa; naar det kan skee,

saa lokker hun de raske Karle til sig —
BJØRN. Det er nok helst de unge!

PAAL. Nu, ja vel,

jeg er da ingen Gamling endnu heller,

for tredive Aar tilbage var jeg kun

en Unggut endnu, —
BJØRN. Ja det kan nok være.

PAAL. Ja tredive Aar er sagtens ingen Alder.

Jo, jo, det var nok bedst jeg gik min Vei,

du mindes hvordan det gik Eivind Bolt--

BJØRN. Ja Huldren lokkcd ham jo ind i Fjeldet —

,

PAAL. Og lod ham blive der i mange Aar,

og da han endelig kom ud igjen,

saa kjendte Ingen ham i Bygden mere.

P.JØRN. Nu ja, hvad Skade var der vel i det?

PAAL. Du havde maaskee Lyst at folge med.

hvis Huldra lokked dig -

BJØRN. Ja hvorlor ikke!
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PAAL. Jeg tænkte det; — jeg har nok længe mærket

at i den sidste Tid stod al din Hu

til Sagn og Eventyr og derfor flakker

du her omkring fra Morgen og til Kvæl;

igaar da jeg traf paa dig, — hør, hvor havde

du været da?

BJØRN. Nu, kan du gjætte det —

?

PAAL. Vel høit tilfjelds som ellers!

BJØRN. Endnu længer, —
i Justedalen! —
PAAL. Gud forlade dig! —

I Justedalen, der hvor ingen Skytte

har sat sin Pod i mange Herrens Aar;

den ligger øde siden Svartedauen.

BJØRN. Jeg ved det nok —
PAAL. Og Folk fortæller jo

at det skal spøge der og at de Døde

som ligge ubegravne, gaa igjen.

BJØRN. Det kan nok være!

PAAL. Har du intet seet?

BJØRN. Nei intet seet, — men hort — —
PAAL. Hvad, — har du hørt, —
BJØRN. Nu, Suus fra Granetop og Fuglekvidder

og sligt som altid høres her tilfjelds —
PAAL. Og ikke andet?

BJØRN. Lad os ikke snakke

om saadant nu saa seent paa Kvælden, Paal!

PAAL. Folk siger Huldren eier hele Dalen.

BJØRN. Gjør Huldren?

PAAL. Ja, og at hun gjæter der

sin hele Buskap, —

•

BJØRN. Det kan gjerne være,

jeg saa ei Nogen, —
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PAAL. Ja da har jeg dog

hørt Sæterjenterne herom fortælle

at de om Sommerkvællen tit har hørt

at Huldren blæste paa sin Luur deroppe.

BJØRN (springer op). Det høre de?

PAAL. Nu ja, — hvad fattes dig?

BJØRN. Aa det var ingen Ting; men sige de

at de kan høre Huldrelok fra Lien?

PAAL Det er ei længer siden end igaar

jeg hørte det paa Sæteren hernede;

seer du det gamle Sél som staar forladt —
det er fordi at ingen Jente vover

at ligge her tilfjelds -

BJØRN. Forunderligtl

Men lad os tåge os et Drag af Hornet —
det haster ei. vi kan jo hv-ie her

Saagodt som andetSteds. Ihan drikker or rakker PAAL Hornet.)

PAAL. Nu, som du lykkes! (han drikkrr.)

Du er da hieven rent som folkesky

og trives ingensteds som her i Skogen;

nu, hver sin Lyst, ifald det huer dig

at blive her inat, saa vil søge

en Bænk at hvile paa i Sælet der. (imn rei.ser ait.^

BJØRN. Ja gaa du kun, - jeg sidder her paa Hellen

og pudser Rusten af min Bue,

PAAL. Vel!

men skynd dig kun, det er alt seent paa Kvælden.
(han ^aar ind i ScIcI )

BJØRN (efter en i'»u»e) Ncj alt hvsd jcg eud strider derimod,

jeg kan ei blive fri for disse Tanker!

Har jeg da ikke hørt saa tydeligt

hvordan hun lokkcd med sin Luur fra Lien;

og fra den første Gang jeg horte det
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da forekom det mig som jeg blev dreven

af en usynlig Magt derop; — hver Dag

jeg maatte vandre did, selv mod min Villie.

— Hør, lød det ei, dyner) — nei, det var kun en Gjøg

som sang deroppe, høit i Furutoppen,

det skal betyde Lykke siger man,

nu, gid det var saavel, — tys, hvad er det —

?

jeg hører Fodtrin, — det er vist en Skytte!

HARALD (komtntr fra Lien med sin Gig i Haanden). Godkvæl

!

BJØRN. Godkvæl igjen, — hvor skal du hen

saa seent paa Kvælden —
HARALD. Nedad imod Bygden!

BJØRN. Du boer vel over paa den anden Kant

af Fjeldet?

HARALD. Ja, det kan du gjerne sige,

dog ikke mere der end andetsteds,

mit Hjem er hvorsomhelst det kan sig træffe.

BJØRN. Hvorledes mener du?

HARALD. Jeg vanker om

og bier ingensteds ret meget længe,

jeg er en Spillemand, som du nok seer,

og synger hvorsomhelst man gider høre.

BJØRN. Og du har intet Hjem?

HARALD. Er der ei Ly

da, under hvert et Træ i Granelien?

BJØRN. Ja, du har Ret, naar man er ung saa gaar

det sagtens an; — men —
HARALD. Snak dog ei om Alder!

vid, man kan gjerne leve hundred' Vintre

og endda være lige ung, min Gut!

BJØRN. Du taler underligt!

HARALD. Det kan nok være, —
det er fordi du ikke skjønner mig; —
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men jeg maa nok begive mig paa Veien. —
— Gaaer ikke denne Sti til Bjerkehoug?

BJØRN. Til Bjerkehoug? Ja, skal du did iaften?

HARALD. Saa var min Agt, jeg har ei været der

paa mange Aar og derfor vil jeg gjerne

erfare om der endnu ei som før

er Plads ved Aaren for den trætte \'andrer!

BJØRN. Det kan du lide paa —
HARALD. Det troer jeg og!

BJØRN. Nu saa farvel, — og lad ei Veien falde

dig altfor lang —
HARALD (idet han vil gaa). For lang, hvor kan den det —

?

gaar du i Skogen med det rette Sind

saa savner du ei Selskab. mener jeg,

hvad eller tykkes dig at det er ensomt

her hvor dog Li og Fjeld er fuldt af Liv?

Du troer det ei? — det er dog som jeg siger,

og hvis du ikke horer eller seer

saa er det kun fordi du ikke ejer

det rette Syn og Horelse! -— Godkvæl. (han paar.)

BJØRN (seer efier haml. Det var dog sælsomt hvad han sagde der,

hvad mente han, — jeg kan ei fatte det —

.

(l.uurtoncr horfs fra Baugrunden.)

Hor, hor. der lyder det igjen fra Fjeldet. dyre:.)

Jeg kjender Tonerne, — ja, det er hende.

(Han lytter i taus Forventning, l.uurtonerne hores atter og Al.FHII.D viser sig i Baggrunden

paa en Fjeldlop.l

ALFHILD (synger uden at hemærke lyøRN».

„Det er saa tyst udi Skog og Fjeld,

Kun Bækken risler bag Stene,

Og Trosten kviddrer saa stur i Kvæl

En Sang fra Bjerkens Grene.
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Dernede bag det grønne Blad

Dens Mage sidder hjemme

Og lytter fro og lytter glad

Alt til den kjære Stemme."
(Hun gjor et Par Skridt fremad og bemærker BJØRN; overrasket bliver hun et Øieblik staa-

ende og forsvinder derpaa bag Træerne.)

BJØRN. Der stod hun fager høit i Bjerkelien, —
med Luur i Haanden kvæded hun sin Vise,

ja hun var vakker, — og hvor veent hun sang!

hun ligned ikke Jenterne i Dalen.

Det var da Sandhed hvad den Gamle sagde

at Li og Fjeld er fuld af Liv; jeg vil

dog tale med ham end engang ikvel (raaber ind i seiet.)

staa op og lad os give os paa Veien!

PAAL (kommer). Hvad er paa færde, — er her Vildt i Lien!

BJØRN. Ja vist, men kom og lader os gaa hjem.

PAAL. Saa har du sagtens atter sigtet feil,

det er ei sjeldent i den sidste Tid!

BJØRN. Jeg har ei skudt engang.

PAAL. Nu endnu bedre.

BJØRN. Det var en Fjeldfugl kun. —
PAAL. En Rype kanske.

BJØRN. Ja netop ligedan som den du saa,

med et forsvandt den oppe der i Lien!

PAAL. Ja vil du bare see, — jeg havde Ret; —
det er da vel at jeg har Staal ved Haanden,

saa kan ei Haugafolket røre os!

BJØRN. Nei vist, men kom nu, — skynd dig, lad os gaa!

(De gaa mod \'enstre.)
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En gammeldags Bjelkehal paa Bjerkehoug, øverst staar Hoisædet, paa den ene Væg Arnen

paa den anden en Dor. —

MERETA og INGEBORG komme ind; den sidste bærer et .Wjodhorn.

MERETA. Sæt Hornet der paa Bordet, Ingeborg!

vor Gjæst behøver sagtens Tidsfordriv

for ei at kjede sig her altformeget.

INGEBORG. O, derfor kan du være ganske rolig;

hvis ei jeg feiler blev ung Einar gjerne

paa Bjerkehoug sin hele Levetid -

—

MERETA. Hvorledes mener du?

INGEBORG. Aa, du har nok

forlængesiden mærket hvad jeg mener.

(hun gaar idet EINAR træder ind.)

EINAR. Nu løb du atter bort fra mig derude

og lod mig staa allene —
MERETA. O, det var

kun for at skaffe dig en Lædskedrik,

du snakked jo saa meget for mig, Einar,

at du maa sikkert være tor i Halsen.

EINAR. Vil du nu gaa, du har da aldrig Tid,

at hore hvad jeg har at sige dig!

MERETA. Nei, det er sagtens og det klogeste!

EINAR. Du leer kun ad mig, troer ei hvad jeg siger,

du tvivler paa min Ærlighed —
MERETA. O ti

med yErlighcd, den læres ei i Staden,

og der var du jo fra din Barndom alt —
EINAR. Og, troer du da jeg nogensinde glemte

den fagre Blommclil i Dalen.

MERETA. Nu,

du har da lært at foie snildt din Tale,

sligt skjønne vi ei her —
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EINAR. Jeg vented ei

at komme hid til Bjerkehoug den Dag

da du ei skjønned hvad der ærligt menes.

MERETA (muntert). Nu, lad os ikke trætte meer derom

men kom og lad os være gode Venner!

EINAR (vil tåge hendes Haand). Mereta !

MERETA. Nei, vær rolig nu, ung Einar

Ja, du maa tro, vi har ei glemt dig heller,

du skulde see det lille Æbletræ,

du planted her for syv Aars Tid i Haven.

EINAR. Det mindes du endnu?

MERETA. Jeg seer til det

hver Dag, — det heder Einars Træ, Godkvæl! (hun gaar

)

EINAR. Jeg kan ei blive rigtig klog paa hende,

snart støder hun mig bort med Spot og Skjemt -

—

snart lokker hun mig atter til sig ret

som om jeg hued hende ganske vel.

(MOGENS træder ind)

MOGENS. Guds Fred! min Søn, er du her saa allene, jeg

har et Budskab til Herr Bengt; du veed vel ikke hvor jeg kunde

træffe ham.

EINAR. Han kommer sikkert snart.

MOGENS. Vel, saa vil jeg vente, (sætter sig) ja, nu er du jo

atter bleven vor Nabo, — du har jo selv overtaget din Faders

Gaard igjen, —
EINAR. Ja, ærværdige Fader! jeg er kjed af Hirdmandslivet,

nu vil jeg slaa mig til Ro en Stund — —
MOGENS. Du gjør Ret, beati sunt agricolæ, — men hvad

har du i Hornet der, — naa. Mjød, — jeg troer en liden Taar

vil gjøre godt (drikker) — — — jo jo, Bengt af Bjerkehoug

har gode Sager i Kjelderen, men de komme nu sjelden fordagen,

— her gaar ikke saa lystigt til som i gamle salig Thormods Dage,

Einar! —
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mørk og tungsindig alt imellem.

MOGENS. Ja det maa du sige, Gud lad det bare ikke

blive værre, — det er Ungdommens Synder og Forfængelighed

som tynger paa Alderdommen, — han er nu et Verdens Barn. en

af dem, der foretrække rumores ante salutem, som det heder, —
EINAR. Det er nok fra den Tid hans Broder Alf blev borte? —
MOGENS. Ja, saa er det nok —
EINAR. Men hvorledes gik det da til

MOGENS. Ja, det kan jeg gjerne sige, — her er vel Ingen

inde, — for du er en brav Gut og din Fader var altid rund-

haandet med allehaande Gaver og god Skjænk til Klostret; (drikkere

seer du, Alf var den ældste Son, han var en stille from Sjæl,

medens Bengt var vild og hidsig, ret ligesom Bjørn; Alf

skulde nu have Gaarden efter Faderens Død og det kunde Bengt

da ikke finde sig i, for han var nu et Verdens Barn, og saa

satte han altid Ondt i Faderen imod Alf — —
EINAR. Men det var nok især da Alf giftede sig —
MOGENS. Ja, netop da, — Faderen var imod Giftermaalet,

men Alf vilde have sin Villie dengang. og da han efter Bryl-

lupet traadte ind til Faderen saa lyste han sin Forbandelse over

ham og svor at han aldrig vilde see ham mere, — det kan da

ikke nægtes at det var Bengts Skyld, — Gud forlade ham —
EINAR. Men hvor blev der af Alf —
MOGENS. Det veed ingen, Ægtefolkene var og blev borte.

Folk i Bygden fortælle at Haugafolket tog dem, men det er nok

rimeligt at han tog op til en Plads han havde oppe i Fjcld-

marken, men saa kom Svartedoden og bortrev alle Mennesker

deroppe, og ingen tor sætte sin Fod der siden. —
EINAR. Ja, det har jeg hort, -

MOGENS. Men siden den Tid har det ikke været godt paa

Bjerkehoug, — den Gamle døde nu snart efter, og Bengt vil

ikke lade sig mærke med noget, - men 1'rindringen om Alf
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den nager ham, det skjønner jeg nok; en mægtig Mand er han

da, — og endnu mægtigere vil nu Bjørn bhve, dersom det bhver

noget af mellem ham og Mereta.

EINAR. Mereta, — tænker Bjørn paa — —
MOGENS. Na, det ved jeg ikke, men hans Fader tænker

paa det — —
EINAR (halvt afsides). Ha, saa forstaar jeg hvorfor han gav mig

Afslag —
MOGENS. Hvad siger I? — Tys, der kommer han nok! (reiser sig.)

EINAR. Saa vil jeg gaa. —
(gaar ud til Venstre Idet BENGT træder Ind fra Baggrunden.)

BENGT. Nu, Herr Mogens! er I der; — I bringer vel

Papirerne med.

MOGENS. Her er de allesammen.

BENGT. Og der er ingen anden Arving end Mereta?

MOGENS. Ingen; det er en Lykke for hende, for hendes

salig Faders Eiendom var da ikke stor •

—

BENGT. Nei, I har Ret!

MOGENS. Og nu er der da ingenting iveien for Bryllupet

kan jeg tænke —
BENGT (opfarende). Hvad, Præst! mener I at det er derfor jeg

har holdt det hemmeligt, troer I at Mosterens Arv — —
MOGENS. Det være langtfra, — men Folk i Bygden —
BENGT. Det bryder jeg mig ikke om, „lige fremad", det er

mit Valgsprog; — Bjørn skal ægte hende, — jeg har holdt det

hemmeligt fordi det var min Villie, nu skal det blive bekjendt

fordi det er min Villie — —
MOGENS. Men hverken Bjørn eller Mereta ved noget om det—
BENGT. Hvad behøves det! Er ikke Bjørn min Søn, har jeg

ikke været hendes Formynder, — skulde han ligesom Alf, —
(med piudseiig forandret Stemme.) Gud være med ham, jeg har betalt

Sjælemesser for ham, — jeg har givet Alterlys og anden Skjænk

til Klostret — —
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MOGENS. Det har I gjort som en god Christen — —
BENGT. Og alligevel, — men lad os ikke tale mere herom, -

• gaar hen til Arnen.)

Naa, hvad er I saa lystige over? -

—

EINAR. Aa vi fortælle Sagn og Eventyr.

MERETA. Kom, sæt dig Fader, skal du høre —
BENGT. Nei,

jeg kan ei lide denne gamle Skik,

man sover saa uroligt, drømmer slemt deraf —
MERETA. Men Bedstefa'r fortalte jo saa tit

og han sov altid roligt —
BENGT. Gjorde han? —
MERETA. O, kan du mindes. Einar! dengang vi

var Børn, saa sad vi her om Vinterkvællen,

jeg sad paa gamle Bedstefaders Knæ —
EINAR. Og saa fortalte han om Sangerknud.

MERETA. O ja, om Sangerknud, hvor det var morsomt

MOGENS. Hvem er da Sangerknud?

MERETA. En Spillemand

som vandrer om fra Bygd til Bygd og synger!

EINAR. Her kom han aldrig —
MERETA. Ikke det jeg veed,

jeg saa ham aldrig —
BENGT. Nei det troer jeg gjerne,

det Hele er jo kun et Eventyr —
MERETA. Nei vist, han lever endnu, — spørg kun Paal

BENGT. Ja, Paal, - han har )o seet Huldren ogsaa -

MERETA. Men du har selv fortalt om Sangerknud —
BI^NGT. Ja dengang - —
MERETA. Kan du ikke huske det.

naar jeg og Bjørn og Einar sad omkring dig

og naar du saa fortalte, blev du munter,

aa. Fa er fortæl —
J.i Henrik Ibsen: Efterladte «krifier I.
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BENGT (klapper hende paa Kinden). Na, ja, dct kan jcg gjerne.

'de sætte sig.)

Der vandred en Spillemand viden om,

gjennem Skog og i dybe Dale,

men hvorsomhelst han tilhuse kom,

man lyttede taus til hans Tale; —
der for fra hans Strenge en deilig Lyd,

som Huldreslot det mon klinge,

og Fuglen kviddred derved af Fryd

og svang sig i lystige Ringe.

Naar Brudehuset gjenlød af Støi

taug ofte den glade Klynge,

thi En stod imellem dem rank og høi

og redte sig til at synge;

— men tit sad han og ved Arnen og sang

og stilled den tungeste Kvide,

ei Fjeld eller Fjord kunde standse hans Gang,

han vanked om Lande saa vide!

KNUD (træder langsomt ind).

Guds Fred med eder alle, baade Mand og Kvinde,

Guds Fred med enhver som i Stuen er at findel

BENGT. Guds Fred, hvo er du der kommer hid saa seent,

du er vel langveis at fare!

KNUD. Mit Navn er Knud og jeg har mit Tag

under Busken som flygtige Hare.

Min Hal er den kjølige Furuskog,

der føler jeg mig som hjemme,

der synger jeg glad og spiller dertil

og Fuglen kjender min Stemme.

Men ofte saa driver en lønlig Magt

mig bort fra de fagre Lunde,

jeg hviler da stundom ved lave Strand,

jeg stundom i Dalen mon blunde.
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Jeg standser min Gang ved Bondens Gaard

og rører ved mine Strenge,

jeg synger min Vise, og siger Farvel

og ingensteds dvæler jeg længe!

EINAR. Saa vandrer du da om i Frost og Kuld.

MERETA. Den stakkels Gamle der maa saadant trænge!

KNUD. Jeg trænger ikke Sølv, ei heller Guid,

end aldrig sang jeg nogentid for Penge.

BENGT. Saa sæt dig dog og hvil dig der ved Aaren —

KNUD. Jeg takker eder --

MERETA. Jeg vil bringe dig

en kraftig Lædskedrik, det skjænker Kræfter.

(bringer ham Mjodhornet.)

KNUD. Tak, Tak. mit vene Barn — (drikker)

EINAR. Og saa maa du

dog synge os en lystig Vise, Gamle!

KNUD. Det er jeg rede til naar det forlanges —
BENGT. Men ikke disse gamle Eventyr

om Haugafolk og sligt —
KNUD (reiser sig). Du tTOcr da ei

paa vore Sagn —
BENGT. Sligt er jo kun for Børn

og Kvinder -

EINAR. O nei vist — fortæl og syng!

BENGT (stoll). Ja vil du synge, kom da med en Vise

om mine gjæve Fædre, der er nok

af Kvad om dem

KNUT). Ja, jeg kan ogsaa Een

om eders andre Slægtninge, - maaskee

at I vil hore den, — om Alf og Ingierd!

BENGT (farer tiih.Kc). Fordømte, ti! ha, vil du haanc mig!

MERETA. O, Fader bliv ei vred -

EINAR. Hvad fattes eder?



— 356 —

KNUD. Det er jer ærligt ment —
MOGENS. Holdt inde, Gamle

KNUD. Det baader eder vel at hore den! —
BENGT. Hvis du ei havde drukket af mit Horn

og hvilet ved mit Arnested saa skulde

jeg jaget dig fra Gaarden som en Hund!

KNUD. Nu, saa er her ei mere Sted for mig,

men hør mig roligt, Bengt af Bjerkehoug!

lad mig kun synge, det vil bringe Held

for eder og for eders hele Slægt —
MOGENS. Jeg troer han er ifra Forstanden —
BENGT (til KNUD). Ti,

jeg gider ikke høre dine Viser —
hvis du har Noget at berette mig

saa siig det frem i Korthed.

KNUD. Nei, min Magt

er lagt i mine Strænge; kun i Sang

og Eventyr jeg virker, — ellers ei —
(BJØRN og PAAL komme.)

MERETA. Der kommer Bjørn tilbage!

BJØRN. Der er jo

den gamle Spillemand!

KNUD. Ha, er det dig,

du hører hjemme her paa denne Gaard, —
her er ei godt at være —
BENGT. Kjender du

den Gamle, —
BJØRN. Ja, jeg mødte ham paa Fjeldet.

BENGT (mistroisk). Har du da maaskee skikket ham herned?

BJØRN. Han sagde selv han vilde gjæste dig.

MERETA. Vær ikke vred —
BENGT. Ti, Pige, — lad mig raade, —



— 357 —

KNUD. Jeg gaar, thi her er ikke godt at være,

vee, vee det Huus hvor Sangen ei maa høres,

der har ei Lykken hjemme, — nu Godkvæl!

1 skal nok endnu engang hore fra mig! — (gaar.)

PAAL (foiskrækket). Fof HerrcHS Skyld! I jaged ham vel ei

afgaarde Husbond? —
BENGT. Hvorfor ikke det?

jeg gad ei høre ham. —
PAAL. Nu ved St. Olaf!

der har I gjordt et herligt Stykke Arbeid --

BENGT. Hvad mener du?

MERETA. Hvem var han?

PAAL. Saa I ei

de gyldne Strenge paa hans Gige?

EINAR. Jo!

saa tykkes mig!

PAAL. Ja, — det var Sangerknud!

(Bevi-gelse blandt Huusfolkene.)

BJØRN. Han! — Sangerknud!

BENGT. Hvad staar du der og snakker!

PAAL. Jo, som jeg siger!

MERETA. Veed du det da vist?

PAAL. Ja vist, min gamle Faer har tit fortalt

om ham; han bringer Lykke hvor han kommer

og hvor man lytter til hans Eventyr,

men er man streng, og viser man ham bort,

saa bringer det kun Uheld over Gaarden!

BENGT. Nu det har vi jo sagtens nok af for, —
men det er seent, det er paa Tid 1 gaa

til Hvile; (mkrkta ok fmcii-rnk uaa.)

vil I følge mig Herr Mogens!

jeg har dog lidt at tale med jer om. —
(Han (>n l'ræslcn |nar )
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PAAL. Saa vil jeg ogsaa lægge mig til Hvile, —
men Sangerknud! — Gud ved hvad der vil skee! — (gaar).

(BJØRN sætter sij^ i en gnindende Stilling.)

EINAR (stiller sig foran ham). Nu Bjøm ! hvad fattcs dig?

BJØRN. Jeg veed ei selv!

EINAR. Har noget Uheld truffet dig idag?

BJØRN. Jeg veed ei enten Uheld eller Held; —
(reiser sig.

I

men Noget er det, — hør jeg vil betro

det til dig — høit imellem Fjeldene

hen imod Justedalen traf jeg paa

en ung og fager Kvinde —
EINAR (leende). Ikkc andet,

det var da sagtens intet Uheld, Bjørn!

BJØRN. Nei hør mig kun, det var i Ødemarken

hvor ingen Sæterjente vover sig —
EINAR. Saa har hun sagtens faret vild deroppe —
BJØRN. Nei, nei, — hun ligned ikke andre Piger —

hun stod imellem Træerne og sang,

og saa forsvandt hun pludselig —
EINAR (mumlende). Det var

vel aldrig Huldren, —
BJØRN. Flere Gange har

jeg hørt hvordan hun blæste der paa Luren, —
men nu, da jeg har seet hende; — Einar,

Jeg maa derop igjen

—

EINAR. Jeg raader dig

at være lidt forsigtig, vogt dig vel,

forsee dig ei paa Sæterjenterne —
BJØRN. Jeg siger jo —
EINAR. Nu nu, paa Huldren da!

Men hor mig Bjørn! det er alvorligt meent, —
din Fader har nok andre Hensigter,
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han saae nok gjerne at der blev et Par

af dig og af Mereta —
BJØRN. O, umuligt,

det har han aldrig talt om ;
— hun og jeg

betragte jo hinanden blot som Søskend.

EINAR. Men hør mig Bjørn!

BJØRN. Nei, nei, det nytter ei.

det gaar ei an, jeg tænker kun paa hende

jeg saa idag —
EINAR. Det er jo Galskab. Bjorn!

jeg skulde næsten tro at det er Kogleri

og Trolddomskunster som har hildet dig!

BJØRN. Ja lad det være som det vil, — jeg kan

ei stride længer mod, jeg har jo kjæmpet,

det nytter ei, ifra den første Gang

jeg hørte Luren tænker jeg paa hende,

jeg har jo bedet Gud og hellig Olaf

at styrke mig, men nei det hjælper ei

jeg maa afsted derop at finde hende! —



ANDEN ACT.
En vild men skjon Egn i Justedalen; Træer og Fjelde i Baggr: og paa Siderne, til Venstre

en lille Bjerghule der skjules at' Grene og Blade —

BJØRN (kommer). Snart er det Aften, — jeg har vanket om
den hele Dag gjennem Skog og Lier,

jeg fulgte Renens Spor i vildsom Ur

indunder Granens mørke Tag paa Fjeldet.

Her er da Dalen; denne fagre Dal

der ligger lukt af steile Klipperygge.

Naar Skytten nærmer sig en sjelden Gang

den anden Side af de vilde Fjelde

da tror han mindst at finde mellem dem

en fager Dal med Blomster og med Lunde.

Deroppe stod jeg høit paa Aasens Top

dengang jeg hørte først de klare Toner;

hvad skal jeg tro, man siger jo at naar

en Ungersvend først hører Huldreslotten,

da standser han og lytter taus dertil

og siden kan han aldrig Spillet glemme. (Luurtoner høres.)

Hvad er det! Ha, ja det er hendes Luur, —
der seer jeg hende komme gjennem Skoven!

ALFHILD (kommer.) Idag er Alfhild ikke glad som for,

han var der ei, han kommer ikke mere, — ibiiver ham våer)

O, jo, der er han, — (iier imod ham) nu maa du ei meer

saasnart forlade Alfhild, —
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BJØRN (overrasket) Fagre Pigc

!

hvo er du? —
ALFHILD. Sporger du hvem Alfhild er, —
det veed du jo, — men her, her maa du blive,

du maa ei gaa saa hastigt som i Nat!

BJØRN (forundren. Inatl hvad mener du? jeg har ei været

i Nat paa Fjeldet —
ALFHILD. O, du gik saa snart, —
BJØRN. Hvad mener du?

ALFHILD. Hor nu skal jeg fortælle:

men kom og sid i Græsset her hos mig.

(de sætt; sig under et Træ i Forgrunden.)

Det var saa underligt; men hor du kjender

vel Alferne?

BJØRN. Nei, nei —
ALFHILD. Du kjender ei

de smaa, de gode Alfer, de som lege

imellem Blomsterne i Skoven naar

det store Øie lukker sig bag Aasen.

BJØRN. Nu ja, det veed jeg, men fortæl, fortæl I

ALFHILD. Naar det er mørkt og Alfhild lukker Øict,

da komme de og lege rundt om hende,

de bringe Blomster med, — da er hun glad, —
de eie alle Blomsterne i Skoven —
men nu i Nat kom Alferne ei hid —
BJØRN. Og hvorfor ei?

ALFHILD. Det veed ei Alfhild heller,

hun tror de frygtede for dig, som hun

dengang hun saa dig forste Gang i Lien.

(), Alfhild tænkte siden kun paa dig,

da kom du hid igjen; vi vandrcd sammen

igjennom Skoven, da var Alfhild glad I

O, men idag var du her ikke mere!
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BJØRN. Du har kun drømt!

ALFHILD. Hvad mener du med det?

Men nu maa du ei gaa igjen iaften, —
BJØRN. Jeg maa ei gaa?

ALFHILD. Nei, nei du maa ei gaal

du kjender vel den lille Blomst paa Fjeldet,

den blaa som voxer nær ved Granens Fod, —
BJØRN. Ja vist jeg kjender den —
ALFHILD. Om Aftnen kommer

det store Lys fra Aasen der og skinner

ned paa dens Blade, og de blanke Lys

de smaa deroppe allesammen skinne —
— da blier den lille Blomst saa glad, saa gladl

men ak, saa gaa de alle bort med Natten,

og da er Blomsten ikke mere glad,

da lukker den sit lille Blad og græder; —
Ihæftigt idet hun griber hans Haand.)

O, du maa blive her; thi Alfhild er

ret som den blaa, den lille Blomst paa Fjeldetl —
BJØRN. Ja ja, jeg bliver, men fortæl mig dog,

hvorledes kom du hid, er der da Ingen

som lever her hos dig —
ALFHILD. Hvad mener du?

BJØRN. Har du da ingen Fader eller Moder?

ALFHILD. O jo, men de er ikke meer hos Alfhild!

nu sove de; — de komme ei igjen.

Dengang da Alfhild var en liden Pige

da var hun hos sin Fader og sin Moder,

men det er længe, meget længe siden

BJØRN (afsides). Saa er de sikkert døde, stakkels Barn! —
ALFHILD. O, Moder var saa god. — og Fader ogsaa,

han ligned dig —
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BJØRN. Og siden leved du

allene her —
ALFHILD. Nei, Alfhild er ei ene,

see her er Blomster jo, og Fugle smaa,

og Alfhild kjender godt dem allesammen,

og saa har Alfhild sine hvide Lam

og sine Gjeder, — nu er de paa Fjeldet;

og Alferne, de bo i Skoven her,

naar hun er glad saa lege de med hende,

BJØRN. Og her er ingen anden —
ALFHILD. Stundom, jo. —

saa kommer ogsaa Alfhilds gamle Fader, —
BJØRN. Din gamle Fader! - Du fortalte jo

han var ei mere her

ALFHILD. Det er den Anden.

o, kjender du da ei den gamle Mand

som har saa meget vakkert at fortælle;

da sidder Alfhild her og lytter til

og spørger ham om det hun ikke fatter,

men nu da du er kommen hid saa vil

hun heller høre paa hvad du fortæller.

BJØRN. Men hvorfor tager han dig ikke med.

hvi lader han dig blive her i Dalen!

ALFHILD. O, det har Aflhild aldrig spurgt ham om;

Ibclankcr <\f, oj; sijjcr pluJselic'

men hør, — nu falder der mig Noget ind,

kan Alfhild være andetsteds end her?

BJØRN. Det kan du, Alfhild! hvis du vilde folge

mig til mit Hjem

ALFHILD (jciidi. O. har du og et Hjem,

en Dal som her med Blomster og med Skove?

BJØRN. Det har jeg, Alfhild! vil du folge med

ALFHILD. Ja gjerne, gjerne følger Alfliild dig!
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(KNUD kommer langsomt ud af Skoven.)

KNUD. Godkvæl min Alfhild!

ALFHILD (iler ham imodei. Fader! kommer du

saa seent.

KNUD. Jeg maatte see til dig iaften!

(bemærker BJØRN.)

ha, er det dig, — hvorledes kom du hid?

BJØRN (overrasket). Jcg var paa Jagt — —
ALFHILD. O, Fader! han har lovet

at han ei vil forlade Alfhild meer!

KNUD. Det har du lovet?

BJØRN. Ja, det har jeg, Gamle!

ALFHILD. Han siger at han har et Hjem, en Dal

som denne, -— didhen vil han føre Alfhild!

— 0, Alfhild vil saa gjerne følge ham,

hun kan ei blive her naar han er borte! —
KNUD. Du fører hende til din Faders Gaard?

BJØRN. Det er min Agt —
ALFHILD. Da maa du komme. Fader,

og synge for ham alt hvad du har sunget

for Alfhild før —
KNUD. Det skal jeg gjøre, Barn!

jeg skal nok voge over dig —
BJØRN. Men siig,

hvi lod du hende blive her i Dalen

saa ene, saa forladt —
KNUD. Jeg raader ei

for hendes Skjæbne; kun i mine Strænge

og i min Sang er lagt hvad jeg formaaer!

BJØRN. Hvo er du da, forunderlige Gamle?

KNUD. Det kan jeg ikke sige dig, min Søn,

men jeg skal vaage over dig og hende!

ALFHILD. Og vil du ikke følge med os, Fader?
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KNUD. Det kan jeg ikke, Alfhild I jeg maa gaa

fra Gaard til Gaard; — der er saa manget Hjerte.

som trænger til at lindres, manget Bryst

som gjærer, svangert med sin egen Fylde.

og hvad der rører sig i Folkets Barm

det maa jeg tolke gjennem mine Strenge! uian gaar.)

BJØRN. Du vil da følge mig? —
ALFHILD. Ja, ja. jeg vil! —

0, du vil sikkert være god mod Alfhild,

naar hun forlader denne fagre Dal,

da har hun Intet, Intet uden dig.

BJØRN (grib€r hendes Haand».

Ja, Alfhild, jeg vil være god mod dig, —
o, jeg vil elske dig mit hele Liv —
ALFHILD. Hvad vil du? — elske mig? hvad mener du'

BJØRN. At jeg vil være god mod dig og tænke

paa dig allene alle mine Dage —
ALFHILD. O, nu ei- Alfhild glad, nu troer hun at

hun har forstaaet dig, men hør, saa maa du

bestandig elske mig

BJØRN. Bestandig, Alfhild —
ALFHILD. Thi ellers maatte Alfhild sikkert do:

Hor kun, to Duer hyggede sin Rede

i Furutoppen under Aasen der,

saa kom en fremmed Due did, da floi

den ene bort med den, — den anden sad

og ventet efter den ved Nat, ved Dag,

men ak, den vendte aldrig meer tilbage,

— da maatte Duen dø; —
BJØRN. Nei. Alfhild, nei'

forlad dig roligt kun paa mig, men hvad

er det du lytter efter —
(en .««Kle Musik hores.)
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ALFHILD (sagte). Hører du —
de lette Alfer synge rundt omkring os!

BJØRN. Det er kun Aftenvinden —
ALFHILD. Hører du

de hviske mellem Blomsterne, — o, hør! —
(Under det Følgende staar ALFHILD taus og lytter idet hun yttrer sine Følelser efter Sangens

Indhold, — BJØRN betragter hende med ængstelig Forundring.)

CHOR AF ALFER. Alferne hviske ved Kvæl

Kjærhgt det sidste Farvel,

Snart skal vi ei i Maaneskin glade

Dandse under duggede Blade,

O, da ville

Vi i stille

Aften Blomsterne med Taarer bade.

Kan vi ei følge din Vei

;

ømt vil vi tænke paa dig,

op til vort fredede Rige

vil du endnu engang stige.

O, da ville

Vi i stille

Aften atter hilse Dalens Pige! —
(Musikken hendoer efterhaanden.)

BJØRN (halv sagte) Du hvisker Alfhild, kom, hvad fattes dig,

jeg bli'er saa sært tilmode, — lad os gaa —
ALFHILD (gi-iber hans Haand).

Nu følger Alfhild dig, nu har hun hvisket

Farvel til Blomster og til Alfer smaa. —
(de gaae.)

Thunet paa Bjerkehoug; Træer i Baggrunden, til \'enstre sees \'æggen af Huset —

PAAL (kommer og moder Mereta). Nci nei, der er iugen Lykke paa

Bjerkehoug, — Herre Gud! er dette Lystighed paa en Jonsoks-
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kvæl. nu havde jeg faaet muntret dem lidt op derborte paa

Hougen —

—

MERETA. Og saa? —
PAAL. Saa kom Bengt Alfsen og saa blev det stille som i

en Kirke —
MERETA. Ja, Paal, jeg har mærket det, alle Folk er bange

for ham —
PAAL. Gud veed hvad der er iveien, alle skyer ham, selv

Bjørn, hans egen Søn —
MERETA. Gud, troer du det?

PAAL. Det har jeg længe mærket —
MERETA. Og derfor er det han flakker om paa Jagt i Fjeldene,

og aldrig har Ro hjemme —
PAAL. Ja det var den første Grund, men siden —
MERETA. Men siden? hvad da —
PAAL. Aa det var ikke Noget, — Spørg mig ikke mere,

der kommer Bengt Alfsen! —
MERETA. Saa vil jeg gaa — «hun Raar.i

BENGT ALFSEN (kommer). Hvem var det du talte med her —
PAAL. Det var jers Pleiedatter!

BENGT. Og hvorfor gik hun bort da hun saa mig komme!

PAAL. Hun havde noget at tåge Vare paa i Huset, sagde hun.

BENGT. Saa. - det hender altid naar jeg kommer; - saa-

dan er det med dem allesammen, sidder Pigerne ved Arnen og

spinder, saa gjøre de sig strax Ærind i Kjøkken og Kjelder, naar

jeg kommer ind

PAAL. Bengt Alfsen, det er eders egen Skyld

BENGT. Ti stille, jeg vil ikke hore mere derom.

PAAL. Naa, jeg kan sagtens tie; det var ellers til jers eget

Vel jeg sagde det —
BENGT. Godt. godt; har du ikke seet Herr Mo-

gens iaften

PAAL. Han var i Borgestuen saa i Mørkningen —
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BENGT. Saa søg ham op, — siig ham at jeg venter paa ham.

PAAL. Det skal jeg! (gaaer.)

BENGT (efter en Pause) Jeg er ei mere frisk og rask som før,

der Hgger noget Tungt paa mine Skuldre,

Folk mærke vist det er ei rigtigt fat

med mig, — de gaa saasnart de see mig komme;

men denne Præst! — fordømt, hvor blier han af,

det letter stundom mig at tale med ham ;
—

— du taer dig dyrt betalt, min Broder Alf! — (seer sig om)

det rører sig blandt Træerne, — Sanct Olaf!

(korser sig og gaaer ind i Huset.)

(EINAR og MERETA komme.)

EINAR. Og hvorfor vil du ikke dandse med mig?

MERETA. Fordi jeg ikke vil, — see det er Grunden.

EINAR. Du handler ikke ret mod mig, Mereta!

MERETA. Jasaa! hvad har du da at fordre?

EINAR. Nu; —
vist ingen Ting, men du veed meget vel,

jeg er dig god —
MERETA. Og derfor blier du vred

naar bare lidt jeg snakker med en anden.

EINAR. Ja snakker! — leer, hvisker —
MERETA (muntert). Ha, ha, ha —

!

jo meer du muler, — desto mere blier

jeg munter —
EINAR. Ja, jeg seer det nok, Mereta!

Saa var jeg ogsaa dengang jeg kom hid,

men det Par Dage har forandret mig, —
Mereta, hør mig —
MERETA. Kom nu ei igjen

med denne gamle Snak —
EINAR (fornærmet). Nu Vel, du Skal

ei høre meer fra mig — (vii gaa

)



— 369 —

MERETA. Nu, gaaer du, Einar!

EINAR. Farvel, Mereta! —
MERETA (skjelmsk). Lykke da paa Reisen —

(idet han er ved fdgangen)

Nei vent dog. lad mig snakke med dig Lidt —
EINAR ivender sig). Hvad vil du da —
MERETA. Kom hid, — hor Einar,

du lover mig at tie stille med

det Snak om Kjærlighed —
EINAR (m.irkt). Ja vist, det gjor jeg --

MERETA. Og naar jeg leer lidt ad dig, saa maa

du ei see suurt —
EINAR. Aa nei, gjor som du vil —
MERETA. See det er Ret; Tak, Tak, nu kan du gaa —

nu vil jeg bare gie dig med paa Reisen

en liden Skjænk —
EINAR. Og hvad er det —
MERETA. See der!

Irxkker ham Haandcn.i

der har du den, — min Haand og Tro!

EINAR (omfavner hendel. MerCta !

Er det dit Alvor?

MERETA. Ja, det er det, Einar!

(idet BKNGT og .MOGENS træder ind.)

Gud! der er Fader!

BENGT. Nu hvad er paafærde?

EINAR. Bengt Alfsen! hør!

BENGT. Ti. - - det behøves ikke,

jeg saa nok hvad her foregik, Mereta!

det bedre sommed sig om du forslog

dig Tid blandt Ternerne, end med ung Einar.

(Ml HITA «air I

(til Einar» Og dig, miu Ven! kan jeg berette kort,

at hvis du beiler til Meretas Gunst,

2* Henrik Ibsen: Kflcrladlc kkrifler I
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da nytter det dig ei, thi alt jeg har

bestemt det anderledes, — kom, Herr Mogens!
(De gaa.)

EINAR. Det var da sandt hvad Præsten sagde mig.

Nu, lad det gaa! Mereta har mig kjær,

hun sætter nok igjennem hvad hun vil.

Forresten stoler jeg paa Lykkens Hjælp —

•

(PAAL, flere Spillemænd, Bonder og Bondepiger komme under Musik.)
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PERSONERNE.

Fru Berg.

Jørgen Kvist, Student. I

Fru Bergs Børn af første Ægteskab.
Juliane, hans Søster,

j

Anne, hendes Steddatter.

Berg, forhenværende Gaardeier, hendes afdøde Mands Fader.

Johannes Birk. I

Studenter.
Julian Paulsen.

|

Bønder og Piger.

En Nisse.

Alfer, Haugfolk, o. s. v.

(Handlingen foregaar paa Fru Bergs Gaard i Thelemarken.i



FØRSTE ACT.
• Fru BerRS Have, der i Baggrunden adskilles fra Landeveien ved et Stakit med en Port

Paa hoire Side Hovedbygningen, der er opfort i en smuk, moderne Stiil ; tilvenstre længere

mod Baggrunden et gammeldags Bjælkehuus.)

ISTE SCENE.

ANNE (staar i Baggrunden, beskjæftiget med at fæste Bjerkekviste over Doren til det gamle

Huus). Strax efter FRUEN og JULIANE.

ANiNt (nynnende, idet hun vedbliver med sit Arbeide).

Og hør, liden Fugl paa Furukvist!

Du monne saa klagelig kvæde.

FRUEN (kommer ud paa Trappen til Hovedbygningen). Anne. Anne!

ANNfc. (vender siget Øieblik om og fortsxiter derpaa sit Arbeide, nynnende).

Hvi kvi(jdrer Du ikke i Fruerstue?

Derinde er Gammen og Glæde!

FRUEN. Men saa svar dog! Hvad er det, Du der tager dig fore?

AN^E (peger taus paa Bjerkekvistene over Doren, og vedbliver derpaa'.

„0g Spurven den graa er mit Sødskendebarn,

Og Farbroer er Haren den hvide "

FRUEN. Nei, hun bliver værre og værre!

ANNE. „1 Hoienloltssale vil Ingen forstaae

De Viser, jeg kviddrer under Lide."

FRUEN. Anne! Nu siger jeg Dig alvoriigt. at Du skal holde

op med de Narrestreger! Glemmer Du da reent, at de Fremmede

snart maa være her - eller kanske Du sletikke agter at

klædc dig om?
ANNE (vender sig om lil Fruen) Nci ! (Vedbliver sit Arbeide (

FRUEN. Naa! Du vil altsaa vise Dig i den Dragt, Du der

gaar i?
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ANNE (som for). Nei!

FRUEN. Men hvad vil Du da?

ANNE. Ingenting!

FRUEN (stiger ned af Trappen). Anne! Nu raader jeg Dig til, at Du

øieblikkelig — —
ANNE (fortsætter nynnende sit Arbeide).

JULIANE (kommer fra Venstre med BlomstcrI. Men Moder! tal dOg ikke

saa haardt til hende Du veed jo, at det ikke kan hjælpe —
FRUEN. Ja, hvad skal jeg gjøre? Varer det saaledes ved,

saa vil hun tilsidst blive reent forrykt.

JULIANE. Du veed jo, hvoraf det kommer; men naar Du blot

er venlig mod hende, saa — —
FRUEN (veniigt til Anne). Hør Auuc, lad mig nu see, at Du er

føielig mod din Moder; gaae nu ind og tag et andet Forklæde

paa — — Du kan ikke vise Dig i det der!

ANNE (lægger oieblilvkelig Bjerkekvistene fra sig). Nu skal jeg StraX

(gaar ind i Huset.)

FRUEN. Stakkels Barn! Det gjør mig igrunden ondt for

hende — —
JULIANE. Det er den Gamles tossede Snak, som er Skyld

i det Hele. Derinde sidder jo det gamle Menneske hver evige

Aften og fortæller hende Eventyr, saa at hun tilsidst troer at see

Alfer og Nisser og Haugfolk ved høilys Dag — — hvis han

endda forstod at gjøre det saadan — poetisk, saa fik det gaae.

FRUEN. Og saa det gamle Skjærerede derover, (peger mod sjæike-

huset.) som han ikke paa noget Viis vil give Slip paa! — Gud

veed, hvad det var for et Indfald af min salig Mand at sikkre

ham Bjælkestuen paa Livstid; havde ikke den Omstændig-

hed været iveien, saa skulde jeg have ladet det rive ned for

længe siden.

JULIANE. Ja, men Moder! det vilde dog været Synd; den

gamle Bjælkestue minder mig saa levende om Præstegaar-

dene i de svenske Romaner; der findes ogsaa gjerne en eller
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anden Nisse, som gaar igjen fra gamle Dage, og en smuk ung

Pige med et idealsk Navn, som Thekla eller Linda eller noget

Sligt - - — uf, hvor det er kjedeligt, at jeg skal hedde

Juliane! — det er saa almindeligt, saa — —
FRUEN. Naa, naa, kom nu ikke med de Nykker igjen; —

Du er smuk, og hvad der er det vigtigste — Du er rig. Gaa

nu ind og see efter, om Alt er i Orden.

JULIANE. Og for at pynte mig —
FRUEN. Ja, det behover jeg vel ikke at bede om — —
JULIAN?'.. Nei, vær kun rolig! (Hun «aar)

FRUEN (alene). Rig? — Ja. Folk tror det ialfald, men

naa, saa galt fat er det dog igrunden ikke endnu, — — og er

først Forlovelsen offentliggjort, saa folger Brylluppet snart efter

— — saa er han min Svigerson, og jeg har ikke mere at frygte.

Men alligevel — — Om Papirerne virkelig vare til endnu! og

umuligt er det ikke — — ja, vidste jeg det blot med Sikker-

hed! — — der er kun eet Sted, hvor de kunne være at soge

— i Ravnereden derinde — og der sætter jo Ingen sin Fod

undtagen den Gamle og Anne — — Han gaar jo alt i Barn-

dommen ; det kan ikke vare længe med ham, og saa lader jeg

rydde op i Skramleriet — — jeg maa have Vished i Sagen,

fur bliver jeg ikke rolig! (Hun «aar ind i huset.)

ANNE (er under Hiuens Kcplik «""Cl tvers over Scenen fra hoire til venstre).

ANDEN SCENE.

BERG («abner Horen til Bjælkehuset og kalder ud). Er dcr IngCU derudc?

— — Anne, Anne! — De svare mig ikke — — der har jeg

nu siddet og ringet mig træt, men det agtc de ikke paa. —
Anne! - hur dog!

TREDIE SCENE.

HV.HC, ANNK (fra venstre, mrd en Skaol I Korklicdet). TIUidKi I Kl KN (udenfor).

ANNE. Her er jeg, Bedstefader! — — her er jeg!

BERG. Naa. kommer Du endelig!
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ANNE. Har Du ventet paa mig? Jeg var i Haven — kom
nu og sæt Dig her i Solskinnet det har Du godt af

(leder ham hen til en Bænk paa venstre Side i Forgi-unden.)

BERG. Det blev mig saa langsomt derinde; — Pasop var

ogsaa væk — — hvor er den henne?

ANNE (afsidesi. Herregud! Pasop er jo dod for et Aar siden

— det har han ogsaa glemt. (Hoit.) Hør nu, Bedstefader! kan Du
gjætte, hvad jeg har her? (Hun sætter sig ved hans Fodder.)

BERG. Der — — nei, jeg kan ikke — —
ANNE. 'Ja saa gab da! (stikker ham et jordbær i Munden.)

BERG. Jordbær! — Du er dog mit gode Barn.

ANNE. Javist er jeg! — men hvad var det saa, Du
vilde ? —

—

BERG. Ja, lad mig see — hvad var det nu? — Jo, nu min-

des jeg — jeg vil vide, hvad der foregaar derover. De sætte

Huset paa Ende — — de skrige og larme som — —
ANNE. Og Du veed ikke, hvad det gjælder?

BERG. Nei, jeg har ikke hørt Noget — har Du?

ANNE. Javist! De vente Fremmede; Jørgen kommer hjem.

BERG. Jørgen? — — See, see! Det er jo Studenten.

ANNE. Og saa er der en Anden i Følge med ham.

BERG. Saa! Hvad er han for Noget?

ANNE. Han er — han er forlovet med Juliane; men det er

der nu Ingen, som veed — —
BERG. Ikke det! Men jeg vil vide — jeg vil nei,

det er mit gamle Hoved, som løber rundt for mig jeg er

jo en stakkels Føderaadsmand, som — —
ANNE. Ja ja, Bedstefader! jeg veed, hvad Du vil sige —

— men Du glemmer reent Jordbærrene! Kom, lad mig made Dig,

ligesom jeg gjorde med Dueungerne i gamle Dage.

BERG. Ja, det var for din Stedmoder lod dem slagte

ANNE. Ja seer Du, det var nu nødvendigt, for de gik og

pillede Kornet op paa Agrene, de smaae tyvagtige Tingester —
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(torrer Minene.» Mcp forrcsten kan Du jo ikke undre Dig over,

at de derinde — at Moder og Juliane ere anderledes mod Dig,

end jeg — — de ere jo mere fremmede her — medens vi to

ere fodte og opdragne sammen

BERG. Vi to? — Aa ja ja I Du kan have Ret

ANNE. Ja. er det kanskee ikke sandt? Har Du ikke, fra jeg

var ganske lille, fortalt mig Alt hvad Du har oplevet her -

—

om salig Bedstemoder og min egen Moder og det vi ellers havde

kjært? - Og det, som Du saaledes har fortalt mig, seer Du,

det synes det mig, som om jeg selv har oplevet -- — Og saa de

gamle Viser og Eventyr! Mangengang er det mig. som om jeg

selv havde været med, som om jeg selv havde siddet inde i

Bjerget og seet og hørt paa al den Herlighed, Du har fortalt

om. og naar saa de Andre derover ikke kunne forstaae mig og

tale haardt til mig, saa --- — (kaster sIr om hans Hais.) Bedstefader,

Bedstefaderl jeg har Ingen i Verden uden Dig! —
BERG. Siig ikke det. Barn! - saalænge den gamle Bjælke-

stue staar, saa er ikke al Velsignelse vegen fra Gaarden her

— -— derinde har din fromme Moder sunget Dig i Sovn, ind-

til hun selv sov ind: der levede din Fader tilfreds og glad, ind-

til vi fik den nye Frue paa Gaarden; men saa var Alting for

smaat og for simpelt saa skulde det nye Huus bygges op

med prægtige Stuer og hoie Sale — — saa døde din Fader,

og snart var der ingen Anden tilbagc i Bjælkestucn end Du

og jeg

ANNE. Og den gamle Nisse paa Loftet.

BERG. Han vil holde sig til de gamle Tomter i det Længste

— og naar saa den unge Frue flytter ind derover —
ANNE. Juliane mener Du?

BERG. Javist, Jomfruen

ANNE. Nei men Juliane skal ikke boe her, Bedstefader —
BERG. Naa saaledes! de skal leve hoit i Bvcn.
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ANNE. Neivist — Brudefolkene faaer Gaarden Birkedal i

Brudeskjænk og — — —
BERG. Hva — hvad siger Du?

ANNE. Jeg siger, at — — —
BERG. Hvad kaldte Du den? Hvad kaldte Du Gaarden?

ANNE. Birkedal. Du veed jo, det var den, som Fader vandt,

dengang han laa i Proces med Arne, som eiede Gaarden

BERG. Birkedal, Birkedal — ja, ja — nu begynder jeg at

mindes — — men hvoraf veed Du, at den skal skjænkes bort?

ANNE. Det hørte jeg, at hun derover — Moder mener jeg

— talte om igaar; — men Ingen maa vide det i Forveien, og

BERG. Det maa ikke skee! — Anne — det maa ikke

skee!

ANNE. Men Bedstefader! hvad fattes Dig?

BERG. Intet, Barn, Intet! jeg begynder bare at mindes

Noget, som længe har været glemt — — —
FRUEN (kaidei- inde i Huset). Anne I Anne I

ANNE. Men hvad er det, Bedstefader?

BERG. Intet, Intet, Barn! Gaa ind — jeg troer, de

kalde paa Dig — —
FRUEN (som føri. Anne! saa skynd Dig dog!

ANNE. Ja ja! nu kommer jeg!

BERG. Gaa, gaa nu! Og saasnart det er blevet mørkt, saa

see ind til mig — —
ANNE. Det vil jeg; men vær nu rolig saalænge — —
BERG. Bryd dig ikke om mig, Anne! Mit gamle Ho-

ved, mit gamle Hoved — hvor det er blevet svagt og glemsomt!

(ANNE følger ham ind i Bjælkestuen og gaar derpaa henimod Hovedbygningen, hvor hun

moder FRUEN og JULIANE paa Trappen.)

FJERDE SCENE.
ANNE. FRUEN. JULIANE.

FRUEN (til Anne). Herregud, hvor bliver Du dog af? . . . Skynd

Dig nu og gjør Theebordet istand; de komme alt ned ad Bakken.
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ANNE (ordner Bordet i Forgrunden, idet hun nynner en Folkevise).

JULIANE (retter paa sit Haar). Scc, Mocier I siddcf det nu rigtigt?

FRUEN. Ja. vær Du ganske rolig.

JULIANE. Gud, Moder, hvor mit Hjerte banker! jeg er saa

beklemt!

FRUEN. Men Du er vist ogsaa altfor stærkt snøret. Barn!

JULIANE. Uf nei, det kommer naturligvis ikke deraf; en ung

Pige maa jo altid være saadan benauet, naar hun venter sin

Kjæreste, især i Begyndelsen, — og Birk og jeg have kun

sjelden seet hinanden. Jeg reiste fra Christiania, strax efterat

vi bleve forlovede, og her har han ikke været siden — — og

saa den delicate Stilling, jeg befinder mig i! — Ingen her paa

Gaarden kjender til Forlovelsen, som forst skal offentliggjøres

imorgen - - men sæt nu. at Birk glemmer sig selv, at han

løber hen og omfavner mig her lige ved Landeveien, saa er

Hemmeligheden robet og — —
FRUEN. Aa, det behøver Du sletikke at frygte for; Du har

jo paalagt ham at holde Sagen dulgt, og desuden er Birk ikke

af dem, som bruse op han er ikke af de lidenskabelige

Mennesker.

JULIANE. Ak nei, det skal Gud rigtignok vide, at han ikke

er; - — hans Breve vise det ogsaa; de kunde saamen for den

Sags Skyld gjerne være fra en Ægtemand. — — Moder, jeg maa

sige Dig Noget - jeg skulde igrunden gjerne see. at Forlovel-

sen ikke saa hastigt blev offentliggjort.

FRUEN. Men Juliane! hvad er nu det for Snak!

JULIANE. Ja. Moder! Du kan ikke sætte Dig ind i

min Stilling; naar man har andre Erindringer at dvæle

ved

FRUEN. Erindringer? Saa! Du menervel Narrestregernc

fra den Tid. da Du gik i Institutet. Jeg vil raade Dig til. at

Du ikke lader Birk inærke noget Saadant. — og hvad l'or-
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lovelsen angaar, saa er den Sag afgjort — — det er ikke

mere at tale om.

JULIANE. Ja ja! jeg seer nok, at jeg maa lide og tie

det er jo ogsaa Kvindens Lod i Verden. — -— Gud, der er de!

— Moder, see dog! sidder min Kjole rigtigt? — —
FEMTE SCENE.

De Forrige. BIRK og JØRGEN (komme fra Baggrunden med Randsler paa Ryggen).

JULIANE. Johannes!

BIRK. Juliane — — kjære Juliane!

ANNE (vil gaae ind i Huset, men ved Lyden af Birks Stemme standser hun og be-

tragter ham ufravendt).

(BIRK og JULIANE række hinanden Haanden.)

BIRK (vedblivende). Lad dette Haandtryk betyde en Omfavnelse

— — Du har jo paalagt mig ikke at røbe Noget.

JULIANE. Ja — javist!

BIKK (hilser paa Fruen).

JØRGEN. Og da der er en Ven i Farvandet, som ikke er

indviet i Hemmeligheden, saa — —
JULIANE og FRUEN. En Ven!?

JØRGEN. Ja, en, som jeg har bragt med, en prægtig Fyr;

aa ja — Du kjender ham vist af Bladene, Juliane! det er

Kritikeren Julian Paulsen — — han er meget bekjendt derinde

i Christiania. Det er ham som er Stifteren af Selskabet til

Norronatungens Restitution —
FRUEN. Saa, — det er kanskee et Slags Maadeholdsforening?

BIRK. Aa nei, maadeholdent kan det vel ikke saa egentlig

kaldes —
JØRGEN. Nei, seer du — det er en Forening som virker

for — for, — ja, det er ikke saa godt at forklare førend Sel-

skabet har faaet sit Program istand.

BIRK. Ja det er nok der det kniber!

JØRGEN. Aa Snak! Det er et Smørrebrød for Paulsen —
det har han selv sagt. Hør du, sagde han engang, — for
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han og jeg er Duus — vi gaa mangen Gang Arm i Arm

og roger vor Cigar — — ikke sandt. Birk?

BIRK. Jo, det forstaar sig.

ANNE (har imidlertid nærmet sig til Birk og rækker ham Haanden). JCg vII

ogsaa sige Dem velkommen!

BIRK. Aa, jeg beer — — —
FRUEN. Men Anne dog!

BIRK. Jeg lagde sandelig ikke Mærke til — — — Det er

formodentlig ogsaa en af Familien?

FRUEN. Min Steddatter, (hviskende.) Stakkels Barn. hun er ikke

altid saa vel forvaret, (tii Anne» Gaa saa og pas dit Arbeide I

ANNE (gaar hen til Bordet igjen).

BIRK (hviskende til Fruen). Ah saaledes! Ja ganske rigtig. nu

erindrer jeg, Juliane har fortalt om hende.

JØRGEN. Men hvor bliver dog Digteren af?

JULIANE. Digteren! Hvad? er han ogsaa Digter?

JØRGEN. Ja vel er han Digter, og det en ægte Digter —
mork og vild — — han er især stærk i det Nationale — —
JULIANE. Saa?!

JØRGEN. Rigtignok har han ikke offentliggjort Noget endnu,

men Alle ere enige i. af det vil blive noget Udmærket, naar

det først kommer.

JULIANE. Nei men det er dog interessant!

FRUEN. Nu. han skal være os hjærtelig velkommen. — Men

ville I ikke skille Eder af med Randslerne saalænge? — Thee-

bordet venter allerede.

JØRGEN. Det er fortræffeligt, for vi ere igrunden baade

sultne og tørstige.

(Alle Kiae; KIKK ok JUL: aidst. Haand i Haand.l

SJETTE SCENE.
PAUliiEN (kommer fra BaRicrunden». Senere ANNE.

PAULSEN (alandarr ved 1'orten og neer e fler Birk og Juliane». Hvad skal

det sige? — Allerede saa fortrolige — Haand i Haand —
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— ja, for Haand i Haand gik de, min Sjæl! (kommer frem.) Det

kan man kalde at introducere sig i en Fart! — Saavidt jeg veed,

har han aldrig været her i Huset før, — — naa, det maa være

nogle gemytlige Mennesker her paa Gaarden — oprindelige

rimeligviis og uden Reflexion — men lad gaa! Oprindelig-

heden — det-— det Primitive har jo ogsaa sin Berettigelse — det er

ialfald nationalt — og — — og — Men hvis jeg nu

kommer her og ved mit mørke, sønderrevne Væsen bringer en

Misklang ind i dette stille huuslige Liv — og at det vil skee,

det er jeg næsten vis paa! — —
ANNE (kommer med en Theemaskine, som hun sætter paa Bordet).

PAULSEN (vedblivende). Det er maaskee bedst, at jeg lister mig

bort igjen, medens det endnu er Tid. Men see der! en ung

Pige og et opdækket Spisebord! — lister jeg mig bort, saa

kommer jeg til at anrette Ulykken paa et andet Sted; thi jeg

veed, jeg kan ikke undgaae min Skjæbne; — — altsaa, det

er afgjort, jeg bliver! — — Tys! hun synger — ah! jeg er vis

paa, det er den rene uforfalskede Klang fra Graneskoven. (Lyner)

ANNfc. (nynnende, uden at bemærke haml.

„I Lien er Hundrede Fugle smaae.

Men ingen af dem er min Mage;

Og derfor maa jeg sidde i Lyngen graa

Og sørge de lange Dage."

PAULSEN. Ingen — Ingen er Deres Mage, siger .De?

— Saaledes gaar det ogsaa mig! — Aa, Herregud, Jomfru!

syng dog et Vers til, blot et eneste!

ANNE (betragter ham med et halvt Smiil). Hm! nei, jeg vil ikke

synge mere.

PAULSEN. Jeg er ogsaa saadan en graa Fugl, som Ingen kan

blive klog paa; jeg staar ogsaa alene.

ANNE (vender sig fra ham og vedbliver sit Arbeide). Gaa ind gaa ind!

— — der er de Andre!
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PAULSEN (afsides'.. Atter et Væsen, som min Nærværelse har

forstemt! — — Skal jeg gaa ind, eller - — jo. jeg troer, jeg gjør

det. (Reirer paa sin Paakiæjning) Hvis jeg var forfengelig, saa vilde

jeg finde, at det i min Stilling er ret interessant, saaledes at

lade sig præsentere af sine Venner, forinden man selv frem-

træder. Naar da Forventningen er spændt, og man træder ind,

saa steder den Ene til den Anden og hvisker: „Er det

ham? er det ham? - - et aandrigt Ansigt — et skarpt Blik —
noget melankolsk -— men interessant — forbandet interessant —
man kan strax see, at" — — — Naa, der komme de nok!

SYVENDE SCENE.

De forrige. FRIT.N. JI,1.IANK BIRK. JØRCiEN. -— Senere NMSSEN.

JØRGEN. Ei! der er han jo! Velkommen efter. Du!

PAULSEN. Undskyld, Frue! — Jeg nodes til et præsentere

mig selv. Jeg har rimeligvis ikke den Ære — - -

FRUEN. Ih, jo vist! De er os allerede bekjendt. og -- —
JULIANE (hviskende). Lad mig - lad mig! dii pauUen.) Og det

fra en saadan Side, at vi maa takke Dem dobbelt, fordi De

fulgte med.

PAULSEN. Aa, jeg beer

FRUEN. Men vær nu saa god at tåge Plads.

PAULSEN. Takker, takker!

(De sfftle sig om Bordet; IRfKN skjsnker Thce ; ANNK hiiniier drn (imkrini;.)

(Del bcgynder il skumre.)

PAULSEN. Naa! nu er jeg da endelig ved mine Onskers

.Maal — - her i den stolte, vilde Natur

BIRK. Nei, om Forladelse, her er Haven.

PAULSEN. Ligemeget! — jeg suponerer det er en Skov! —
her i den stolte, vilde Natur; — — skal jeg nogensindc findc

min Oprindclighed igjen, saa maa det være her

JULIANE (1.1KIC lii j..rKcni. Min Gud, hvilke interessante Ideer

han har!
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JØRGEN (sagtei. Ja, det troer jeg nok.

BIRK (afsides). Hvad ! ogsaa hun'

PAULSEN. Jeg har længe glædet mig til denne Udflugt —
det vil da sige, forsaavidt jeg formaar at glæde mig over Noget.

Aldrig har jeg tilbragt nogen Sancthansnat paa Landet før, og

det er jo netop paa den Tid at det nationale — det — det

primitive Liv kommer tilsyne befriet for alle Baand ja, ikke

sandt, min Ven ! Du har lovet at føre mig op paa Sancthanshaugen?

JØRGEN. Jo vær Du kun rolig; derop maa vi allesammen.

Vi skal more os til den lyse Morgen ; for paa Sancthansnatten

gaar Ingen tilsengs.

PAULSEN. Ikke tilsengs?

JØRGEN. Nei, det maa Du finde Dig i; det er en gammel

national Skik,

PAULSEN. Saaledes! Ja, det var ogsaa det, jeg meente

— O, hvor det skal gjore godt at bade sin Sjæl i den friske

Natteluft.

JULIANE (afsides til Birk». Gud, hvor han er sødl

BIRK (ironisk). Ja, ikke sandt?

FRUEN. Saa De sværmer altsaa for Naturen? — Ja, det

gjorde saamen min salig Mand ogsaa —
PAULSEN. Virkelig? Hr. Berg var et poetisk Gemyt?

FRUEN. Berg? Nei tvertimod, han var Procurator. — —
Det er min første Mand, jeg mener, — Jørgens og Julianes

Fader — —
PAULSEN. Naa ja, det kan jeg tro; (tii juUane) poetiske Dis-

positioner pleie jo at være arvelige. — Naar De forresten troer,

at jeg sværmer for Naturen, saa forholder det sig ikke saa,

forudsat at De ved Sværmeri forstaar denne blinde Fortabelse

i Gjenstandene — denne Jeg har eengang sværmet, men

det er forbi!

BIRK (hviskende). Ja, det var jo for hende med —

•
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PAULSEN. Jeg beder Dig. Birk, saar ikke mine Følelser. —
— Men hvad var det nu egentlig, jeg vilde talt om?

BIRK. Naturligviis om Dig selv. Du sagde -— —
PAULSEN. Ganske rigtig — nu har jeg det! Det var det,

jeg vilde have sagt — hvad der gjor mig Naturen saa tiltræk-

kende, er de gaadefulde Væsener, hvormed Folketroen beliver den.

(NISSEN stikker Hovedet frem i Loftslugen paa Bjælkehuset.)

JULIANE. Ja, ikke sandt? det samme siger jeg ogsaa.

PAULSEN. Jeg for min Part betragter nu Nisser og Haug-

folk og Sligt som symboliske Begreber, hvormed de gode Ho-

veder i gamle Dage udtrykte deres Ideer, som de ikke kunde

gjengive med den rette videnskabelige Betegning. See, derved

bliver nu Naturen saa interessant — saa philosophisk betyd-

ningsfuld.

BIRK. Aa V^rovl! (nissen sætier sIk i LoftsluRcn.)

PAULSEN. Ja, jeg veed, det er en dristig Tanke; men det er

en Egenhed ved mig at tænke dristigt -- jeg kan ikke hjælpe

for det.

JULIANE. Ja. poetisk er det ialtald ; det veed Gud!

BIRK iflfsidesi. Ha! det er en — en Gaas!

PAULSEN (til Juliane). Ja, ikke sandt — De er enig med

mig? Hvad vare vel Sagnene og Eventyrene, naar ikke vi, som

— som have faaet et poetisk Øie, forstode at lægge noget Be-

tydningsfuldt — noget Philosophisk i dem, som — —
NISSEN (reiser sig). Ho, hO, ho, hO ! (irækker sig tilb«Re.)

PAULSEN og JULIANE (forskrækkede». Uf, hvad var det?

JØRGEN. Ha, ha, ha! tag Dig iagt, Paulsen!

BIRK. Hvem veed, om det ikke var Nissen selv! — den

gamle Bjælkestue seer ud til alleslags!

ANNE, (der med Opmærksomhcd h«r lyttet til S«mt«len. udbryder hefllRt). IngCH

skal tale mere om dette - Ingen. De skal tie stille - Alle-

sammen - - jeg vil det!

PAULSEN. Men Gudbevares — jeg

25 Henrik lUcn: Eflcrladte Kkrifler I.
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FRUEN. Anne! Anne dog! — hvad tænker Du paa?

ANNE. Ingen maa spotte over den gamle Bjælkestue der!

— — Jeg vil det ikke! — (peger paa Paulsen) Jeg forstaar

ikke Alt, hvad han der har sagt men noget Godt kan det

ikke være — det føler jeg.

BIRK. Men gode, lille Anne (reiser sig.)

ANNE, (hviskende, idet hun lægger Haanden paa Fanden). Der kan Ingen

forstaae, hvorledes jeg har det — her skjønne de ikke, at det.

de lee ad, er mig mere værd end Alverdens Guid.

(Hun gaar ind i Huset.)

BIRK (seer efter hende). Men hvad gik der dog af Pigebarnet?

PAULSEN (afsides). Atter har mine sælsomme Ideer gjort en

Ulykke' — (tii Fruen.) Det skulde gjøre mig meget ondt, hvis

FRUEN. O nei! Jeg maa tvertimod bede Dem undskylde

— — De kan tro, jeg skal skjænde paa hende.

BIRK. Nei vist ikke, Fru Berg!

JULIANE. Men hun er ikke altid saa rigtig ja, De

forstaar mig nok.

JØRGEN. Det er Bedstefaderens Eventyr, som har gjort hende

fortumlet i Hovedet; — men — for at komme til noget Andet

— jeg syntes her blev talt om Punsch — -— ialfald skulde

jeg foreslaae, at vi fik Noget at styrke os paa, inden vi gjæste

Sancthanshaugen —
PAULSEN. Hør ham! hør ham! (Aiie reise sig.)

FRUEN. Men saa maa Du være os behjælpelig, Jørgen! Du

forstaar Dig dog vel paa Punschlavning?

JØRGEN. Ja, det skulde jeg mene!
(Han og FRUEN gaae ind.)

JULIANE. Og jeg vil imidlertid hente min Hat. — Farvel

saalænge. Hr. Paulsen! (i Forbigaaende tii Birk.) Han har ikke den

fjerneste Anelse om, at vi ere forlovede, (gaar ind.)

BIRK. Nei, det er meget naturligt!

PAULSEN. Gudsdød, hvor hun er elskværdig! Der er noget
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— noget Nordisk ved hende, som tiltaler mig saa mærke-

ligt

BIRK. .,Her skjønne de ikke, at det, de lee ad, er mig mere

værd end Alverdens Guid" — — — Jo, jo! jeg troer, at jeg

begynder at forstaae hende — —

-

PAULSEN (siaar Birk paa skuideieni. Birk I Du er min \^en I

BIRK. Naa naa — hvad vil Du?

PAULSEN. Jeg siger. Du er min \'enl

BIRK. Ja, det veed jeg jo — —
PAULSEN. Jeg er saa lykkelig iaften !

— Birk. lagde Du
Mærke til det Øiekast, Frøkenen sendte mig?

BIRK. Nei, jeg lagde sletikke Mærke til Frøkenens Øie-

kast —
PAULSEN. Jo, seer Du, da hun

BIRK. Aa, jeg gider ikke høre Noget!

PAULSEN. Naa, ja ja — efter Behag! — Forresten er det

saamen ikke venskabeligt af Dig at svare mig i den Tone. naar

Du seer. at jeg en enkelt Gang er bleven muntert stemt; — Du
veed, hvor lidet der skal til for at gjøre mig mørk og bitter

BIRK. Hor, veed Du hvad — nu er jeg kjed af den evinde-

lige Snak om dine Lidelser, dit mørke Humor og alt det Vrøvl

— — det er lutter Affectation — —
PAULSEN. Naa, Du gode Gud! saa jeg er affecteret! Det

har jeg rigtignok ikke vidst før.

BIRK. Ja, det er dine Venners Forsømmelse!

OTTENDE SCENE.
De ForriKC. JOR(iKN (med lo PunschgUsV

JØRGEN. See. her er Fortropperne ! I har ikke godt a f at

staae her med tørre Munde — -

—

PAULSEN. Du er en prægtig Fyr. J(»rgen!

JØRGEN Ja. har Du nogcnsindc tvivlet derpaa? «Kiar mj

)

PAULSEN (for »i|{ »eiv) Lad ham kun suurmule — — jeg vil

drikke! — Punschen er et Umiddelbarhedens Bad, som - -
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Umiddelbarhedens Bad! Det var et godt Udtryk — det skal

han s'Gu' høre, enten han vil eller ikke.— (Tager et cias.i Jeg maa

see til at forsone ham! — — (hok.) Hør, Birk! skal ikke Du og

jeg drikke Duus?

BIRK. Snak! Vi er jo Duus!

PAULSEN. Men alligevel, — jeg tænkte dog

BIRK. Ja ja — en anden Gang.

(gaar ind i Haven ti I venstre.)

PAULSEN. See, see! Der render han sin Vei — — men

hvad Fanden fattes ham dog? Aa, jeg Dumrian! — jeg

ubetænksomme Menneske skulde jeg sagt! — Jeg har

stukket ham ud hos Frøkenen, og det ærgrer han sig over —
det er Sagen. Nu husker jeg det: det lod virkelig, som om

han gjorde lidt Lykke, før jeg kom; men saa var det forbi. — —
Han gik ind Haven — godt! Jeg maa komme ham i Forkjøbet

og tilbyde hende min Arm paa Spadseertouren. (gaar ind \ Huset;

paa Trappen moder han ANNE, for hvem han bukker dybt.> (Det er nu bleven morkt.)

NIENDE SCENE.

ANNE (med en PunschboIIe og Glasse, som hun sætter paa Bordet). Senere NISSEN.

ANNE. Der foregaar noget Besynderligt ved mig iaften; men

hvad det er, — det veed jeg ikke. Saaledes har jeg aldrig været

tilmode før -— —
NISSEN (viser sig i Loftslugen paa Bjælkehuset).

ANNE. Det er ligesom naar jeg længe har gaaet og grublet

over en gammel Vise og pludselig troer at erindre den.

Men Bedstefader! — Det er sandt— jeg lovede jo at komme ind

til ham, saasnart jeg kunde det havde jeg saanær glemt!

(gaar ind i Bjælkehuset.)

TIENDE SCENE.

NISSEN (stiger ned og kommer frem. Han er ijraaklædt med en rod Hue paa Hovedet.

Han børster Støvet af sine Klæder og trækker Skjortekraven iveiret).

Midtsommernat er Høitid for Alle;

Da er det Fest for Nissen med!
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Da skal Enhver i de lysgrønne Sale

More sig lystigt, det bedste han veed. —
Hængebjærkriset i Bondens Stue

Dufter saa deiligt i Kveldens Stille;

Pyntet staar selv den fattigste Tue

Med Urter smaae og med Blomster vilde. —
— -— Nissen er flittig det lange Aar:

Han færdes paa Loft, og han færdes i Kjælder;

I Stalden er han fra Dagen hælder —
Han maa jo vogte den gamle Gaard.

Men Midtsommernat er hans Fest, som sagt;

Da klæder han sig i sin Hoitidsdragt,

Saa gjæster han Venner og Slægt og Frænder,

Der boe i Haugen, hvor Baale brænder.

Deroppe tumle sig Menneskets Bern

;

De synge og dandse i Krat og i Tjorn ; —
Men Faa kun veed, at de Vætter smaae

I Haugen sidde og see derpaa I

Ulan tu^cr et stoil I.ommcuhr fieni.l

Nei, nu maa jeg sagtens tåge paa Vei!

(Hun vil (;ane, men hemærkcr Punsi:hN)llen.l

See der!

(dypper FinKcren i 1'unsthen, sniaRcr oj; spytter.)

Nei tvi! det er ikke for mig!

Det er det, som Menneskets Born pleie drikke;

Da faae de med Ft saa klare Blikke,

Da snakke de hoit om Venskab og Sligt.

Da tykkes dem Alting herligt og rigt.

De lee med hinanden og glemme Sorgen, —
Det vil da sige - til næste Morgen!

I Hun K-lJinkcr sig ok siRcr dcrpau fornuict.)

Men bi! der falder mig Noget ind —
Ikveld jeg kunde dog lidt dem drille!

Nissen har allid et fiffigt Sind.



— 390 —

Saasnart det gjælder et Puds at spille.

(Han gaar ind i Haven og kommer strax tilhage med en lille Blomst i Haanden.)

Der voxer en Urt paa Hvermands Sti,

Den eier saa sælsomme Kræfter — —
Men Faa er kun de, som søge derefter:

De Fleste gaae den uagtsomt forbi.

Den spirede frem af Suttungs Mjød,

Som Odin spildte ved Valhals Porte; —
Og hvo, som smager dens Saft saa sød,

Hans Blik for det ydre Skin er borte;

(Han presser Saften af Planten i Bollen.)

De Taager, der har sig for Synet lagt,

Vil klares i Drømmenes spillende Flammer;

Han skuer med Sandhed den indre Magt,

Der raader i Sjælens forborgne Kammer. — —
Men den, som har Intet at grunde over,

Han vandrer i Blinde som ellers og — sover!

(Han bukker og forsvinder i Jorden.)

ELLEVTE SCENF.

FRUEN, JØRGEN, PAULSEN og JULIANE (fra Hovedbygningen).

ANNE (fra Bjælkestuen).

PAULSEN. Og nu ud i den herlige Sommernat, i den stolte

frie Natur, i den — — (tii juiiane.) Ja, ikke sandt? Deres Arm

har jeg jo Løfte paa?

JULIANE. Javist; De skal være min Ridder.

JØRGEN. Men først et Glas Punsch!

(Han tager selv det Glas, som Birk har ladet staae urort, og fylder de Øvriges

Glasse af Bollen).

PAULSEN. Ja, lad gaa! — (tii Anne.) Saa faar jeg dog An-

ledning til at drikke Forsoning med Nissernes og Troldenes

kjække Forsvarerinde; — det skulde gjøre mig usigelig ondt,

om mine bizare Indfald havde forstemt Dem.

FRUEN. Aa, hvor kan De nu troe — —
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ANNE. Jeg tænker ikke mere paa det!

JØRGEN. Saa stikker Glassene ud dal

PAULSEN. Og Skaal for alle Sancthansnattens Aander!

(Alle drikke, undtagen FRCEN.)

JØRGEN. Hurra!

PAULSEN. Hurra!

STEMMER FRA BAGGRUNDEN, (hvorlblandt nissen, der stikker

Hovedet frem af Jorden og svinger med Huenl. Hurra .

FRUEN og JULIANE, Ih, min Gud!

PAULSEN. Hvad var det?

JØRGEN. Aa, det er jo Bønderne. som skraale paa Sancthans-

haugen.

PAULSEN (lugter til Glasset). Men det er dog, sandt for Herren,

en underlig Punsch!

JULIANE. Ja, det synes jeg saamen ogsaa!

JØRGEN. Saa? — — den er s'Gu' lavet efter den gamle

Forskrift. — Men nu -- Fremad, Marsch

!

PAULSEN (mcRct liviiR». Jeg veed ikke. hvoraf det kommer, men

jeg føler mig saa let og luftig maa jeg? (rækkcr Juliane Ar-

men.) Ah, see der kommer Birk — (raaber ud liuenstre.) Ja, nu har

Du forsømt Dig, min Ven! — her gaar det som i «Skjære

Havre": Hver taer sin, saa faar de Andre Ingen!

JULIANE. Ha, ha, ha! velkommen efter!

(FRUEN OR JØRGEN, JULIANE ok PAULSEN gaac ud i Baggrundcn.)

TOLVTE SCENE.

ANNE. BIRK (fra \cnstrc SidcL Sidst Bondcrfolk.

BIRK. „Hver tager Sin" — — næsten kunde jeg fristes til

at sige: velbekomme! (Kyider et oias.)

ANNF'. Skal De ikke være med de Andre?

BIRK "overrasket». Ah, cr De der! — Nei, jeg skal ikke — og

De? det gaar maaskee Dem som mig De er tilovers?

ANNE. Ja, saa omtrent!
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BIRK. Men hør — De er dog et forunderligt Barn! Hvor

kunde De blive saa vred paa den stakkels Paulsen, fordi

ANNE. Ja, tal ikke mere om det! — — jeg burde vist ikke

Forresten var det ikke over Paulsen, at jeg blev heftig.

BIRK. Ikke det? — over hvem da?

ANNE. Over Dem!

BIRK. Over mig?

ANNE. Ja, just over Dem. At Paulsen og de Andre spottede

over det, som er mig kjært, og som jeg troer paa, — det brød

jeg mig ikke saameget om; men at De kunde lee deraf — —
det — — — jeg veed ikke, hvoraf det kom, men jeg kunde

ikke lide det.

BIRK. Men kjære lille Anne.

ANNE. Ja ja, det er godt! Jeg burde vist tiet stille, men

jag er nu engang saaledes — og jeg siger Dem, De skal lade

det være en anden Gang — hører De? — — Jeg vil ikke

have det!

BIRK. Dertil behøves sandelig ikke saa strengt et Forbud.

Jeg indseer nok, at det var overilet af mig — — selv har jeg

vel ingen Barndomsminder at frede om, men jeg forstaar dog

godt at vurdere Andres.

ANNE. Har De ingen Bardomsminder?

BIRK. Saagodtsom Ingen. Mit Liv har været deelt i to Af-

snit — — hvad der ligger foran det Tidspunkt, da jeg forlod

mit Barndomshjem, har jeg saagodtsom ganske forglemt. Jeg

var dengang kun en 9— 10 Aar gammel, og faldt strax efter i

en stærk Feber, Hjernebetændelse eller hvad det nu var, —
og da jeg stod op igjen, kan jeg paa en vis Maade sige, at jeg

begyndte at leve forfra. Men — lad os ikke tale mere om det! —
— jeg beder endnu engang tilgive — —
ANNE. Jeg har jo alt tilgivet — — (fyider et cias.) og nu vil

jeg drikke paa Forsoning med Dem ogsaa.

BIRK. Og alle gamle Erindringers Skaal!
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ANNE. Alle gamle Erindringers Skaal I (Oe drikke.)

BIRK (efter en Pause.) Ha, det gjOrdc gOdt! (Han bliver mere og mere

opromt.i — Jeg er bleven som et nyt Menneske! — — Hør!

jeg har endnu Noget at drikke med Dem paa!

ANNE. Hvad er det?

BIRK. Vi to komme jo i Svogerskab, og — —
ANNE. 1 Svogerskab? — — Ja, det er sandt, det gjor vi

ogsaa! Men er det ikke forunderligt, den Ting husker jeg

aldrig paa — —
BIRK. Ikke det? — Og Tingen er dog klappet og klar. eller

vil ialfald være det imorgen — — dog, den Tid, den Sorg —
den Glæde, skulde jeg sagt! — — Kom, vi maa drikke

Duusl

ANNE. Ja, lad os drikke Duus dal

BIRK. Tak! (De drilcltc.) Du! itaccr tiendes HaanJ.)

ANNE. Du! — — Men nu maa jeg ogsaa forlade Dig!

Imorgen kunne vi snakke sammen — —
BIRK. O, men vil Du da allerede gaae?

ANNE. Jeg maa — — Bedstefader venter paa mig.

BIRK. Og nu, da jeg just havde faaet mit gode Lune igjen! . . .

\'eed Du hvad? jeg kunde have stor Lyst til at sætte mig

ved dine Fodder her i den deilige Nat og hore paa dine

Eventyr.

ANNE. En anden Gang! — — iaften kan det ikke skee!

BIRK. Jo, kjære lille Svigerinde! det kan det bestemt. Iaften

er jeg netop oplagt — — ja, Du maa tro mig eller ikke. men

jeg skulde ikke have Noget imod, om Du tog mig ved Haanden

og førte mig gjennem de stille duggede Dale, gjennem Mark og

Skov og gjennemlevede med mig alle de Eventyr, som Sanct-

hansnatten gjemmer.

ANNE. Og det vildc Du gjerne?

BIRK. Ja Intet heller!

ANNE. Saa kan det ogsaa skee, dersom — —
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BIRK. Nei virkelig?

ANNE. Dersom Du gaar med det rette Sind til Haugen deroppe.

BIRK. Saa? Og — det er Du vis paa — — har Du kan-

skee selv — —

?

ANNE. Sagnet siger det.

BIRK. Ja ja, da maa det jo forholde sig saa!

ANNE. Men det maa være efter Klokken tolv.

BIRK. Naturligviis! Det vilde jo være uhøfligt at uleilige Houg-

folket med Visitter for Midnat. — Men Du følger dog vel med?

ANNE (træder nærmere og betragter ham opmærksomt). Er det da OgSaa

virkelig dit Alvor?

BIRK (lidt forundret, men fremdeles spogende). Ja bevares! hvOr kan

Du tro Andet?

ANNE. Og Du er ikke bange?

BIRK. Ikke i dit Selskab.

ANNE. Godt! — saa skal jeg komme!

BIRK. Hvad — hvorledes mener Du?

ANNE. Jeg skal komme! — Godaften saalænge! (gaarindiBjæikehuset.

BIRK (alene). Hvad uu? hvad betyder det? — Jeg skal

komme, sagde hun, og det i en Tone, som om det var hendes

ramme Alvor. Er hun da virkelig lidt forrykt som Juliane

siger? — — Nei, nei, det er ikke muligt — — og dog var

hendes Væsen saa forunderligt! — — Var jeg indbildsk, saa

kunde jeg fristes til at tro, at hun — men har jeg ikke

ogsaa baaret mig uforsigtigt ad?— jeg er jo forlovet —
Forlovet! det Ord klinger mig iaften næsten modbydeligt. De

faa Øieblikke, jeg har opholdt mig her, har ladet mig see

dybere ind i Julianes Karakteer, end alle hendes Breve — —
Og hvad er hun vel igrunden? — En Kokette — svulstig, for-

skruet — — vi skulle spille Uforlovede indtil Offentliggjørelsen

— jo, den Rolle forstaar hun rigtignok, det maa jeg tilstaae!

Men jeg da? — (heftigt.) Ja, hvad er det egentlig der fattes mig!

Er det Punschen, som stiger mig til Hovedet? Jeg skulde næsten
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tro det! Nu vel — naar galt skal være, saa lad det være

tilgavns! (skyiier et Par Gias ned.) Sce saa ! nu vil jeg sætte mig her —
(sætrer sig paa en Bænk i Forgrunden tilhoire.) — Og kommer huH end ikke,

som hun lovede, — hun, den Lille —- og hjælper mig at sværme

Natten bort i vaagne Drømme, — saa vil jeg ialfald dromme i

Sovne det er jo ogsaa en Maade at dræbe Tiden paa — -—
og saa har vi Morgendagen med Forlovelsesgilde og Gratula-

tioner Heisa! Hurra! det gaar jo lystigt! — O. min

CiUd . •— (læner Hovedet mod et Træ og falder i Søvn.)

BONDER og PIGER (med en SpMlemand i Spidsen gaa syngende over Scenen i Baggrunden).

CHOR. Mens Felen klinger gjennem Mark og Lide,

Til Sancthanshougen vi drage.

Vi maa os skynde, thi vi veed, forbi

Midtsommernatten er saa fage!

Til Hougen vandre vi i Hobetal —
Men hjemad Par for Par vi drage skal;

Aldrig for trang

Eller for lang

Vor V^ei vi da ville finde!

TRETTENDK SCENE.
FRUEN og JOKCiKN (komme fra Baggrunden).

JØRGEN. Ja, i Fantasien kan det være behageligt nok at

sværme Natten hen paa Sancthanshougen ; men i Virkeligheden

vil jeg saagu' heller tilbringe den i Sengen.

FRUEN. Og jeg tænker, at det gaar ligedan med de Andre;

lad os sætte os inde og vente paa dem. (Dcgaac ind i Hu^cl.)

FJORTENDE SCENE.
JULIANE (kommer eficr en Pau>.c hurtigt ind fra Baggrunden) PAII.SHN (folger cftcri.

JULIANE. Nei nei, jeg siger Dem det ligeud — — jeg tor

ved Gud ikke gaae et Skridt længere med Dem, naar De taler

saa vildt —
PAULSEN. Vildt? Ja, det er min Natur at være vild -

jeg kan ikke hjælpc for det.
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JULIANE. Men saa forklar Dem dog! Endnu har jeg ikke

forstaaet et Ord

PAULSEN. Ikke? Virkelig ikke! — Nei, jeg veed det nok,

jeg udtrykker mig ikke populairt; men det er netop Princip hos

mig, og jeg skal give Dem Grunde derfor. Seer De •— mine

Tanker, mine Ideer ere ikke populaire — jeg supponerer det

men nu er det mit Valgsprog: Det Skjønne fremfor Alt! —
Men hvad er Skjønhed? Overeensstemmelse mellem Indhold og

Form.— Naar nu mine Tanker ikke ere populaire, hvorledes

JULIANE. Ja men Gud bevares! De maa dog kunne sige,

hvad det egentlig er. De vil.

PAULSEN. Kort og godt! det skal jeg — jeg vil ialfald forsøge

derpaa. Men besvar mig først et Spørgsmaal: hvad Indtryk har

jeg gjort paa Dem?

JULIANE. Ih, men Hr. Paulsen! hvem siger da, at De har

gjort noget Indtryk paa mig?

PAULSEN. Ja, ja, jeg mener — hvorledes er jeg forekommet

Dem? — — De tier — godt! Jeg forstaar at tolke Deres

Taushed! Jeg skal sige Dem, hvad De tænker om mig — —
De anseer mig for et vildt, et regelløst Væsen, for en — —
JULIANE. Nei, hvor kan De nu tro! — De er bestemt et

meget skikkeligt Menneske —
PAULSEN. Aa langtfra! Det mener De ikke! De

anseer mig for vild — original, om jeg selv skal sige det

jo, jo, nægt det kun ikke! Jeg veed det bestemt, for det Ind-

tryk gjør jeg paa Alle — — det er min Ulykke — men det

forholder sig virkelig saa — — De forskrækkes for mig —
ikke sandt?

JULIANE. Jo, bliver De ved i den Tone, saa maa jeg rigtignok

tilstaae — —
PAULSEN. Kan De see — — kan De bare see, jeg havde

Ret ogsaa De gyser tilbage for mig, og det er jo saa natur-
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ligt — De kjender ikke min Sjæls Levnetslob. og derfor

dommer De efter det ydre Skin Der gaaer en Aand

JULIANE (forskrækket). Uf da! — hvor?

POULSEN (ligeiedes). Uf, hvad var det?

JULIANE. De gjør mig ganske bange!

PAULSEN. Lad mig kun vedblive! — Der gaar en Aand

tilgrunde, tænker De ved Dem selv — en Aand, der har brudt

med Samfundet — der har sat sig ud over de sædvanlige For-

holde — der kjæmper for en Idee, som Ingen forstaar, og som

derfor maa gaae tilgrunde — -— Ikke sandt, saaledes tænker De?

JULIANE. Nei, jeg forsikkrer — -

—

PAULSEN. Men det forholder sig ikke saa! — De skal erfare

Alt — — thi — ja, jeg maa tilstaae Dem det — i Dem troer jeg

at have fundet en Sjæl, hvori jeg kan nedlægge min Hemmelighed.

JULIANE. En Hemmelighed! Ja, kom kun med den.

PAULSEN. Nu vel! jeg er ikke den, jeg synes at være.

JULIANE. Gudbevares! hvem er De da?

PAULSEN. Jeg er ikke dette vilde — dette sønderrevne hei-

niske Væsen,som Verden anseer mig for viid, jeg elsker —
JULIANE. Men Hr. Paulsen! (afsidcs.)Gud, hvormit Hjertebanker!

PAULSEN. Et Ideal!

JULIANE. Smigrer!

PAULSEN. Eller rettere, jeg har elsket hende.

JULIANE. Saa!

PAULSEN. Ja, for nu er hun død.

JULIANE. Død!

PAULSEN. Død for mig! — Nu veed De det.

JULIANE. Men om hvem taler De da?

PAULSEN. Jeg skal søge at forklare mig tydeligere; men først

— Frøken Kvist! — jeg vil lære Dem, hvad Kjærlighed er!

JULIANE. Nei, jeg beer

PAULSEN. Jo, det er sagt med fa;i Ord! Kjærlighed er

Higen cfter Kjærlighed! - Dette er min egen Tanke, min ube-
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stridelige Eiendom. — — Men for at min Higen skulde kunne

være evig, for at være vis paa ikke at blive elsket igjen, maatte

jeg altsaa elske haabløst — — —
JULIANE. Ja, det forstaar sig!

PAULSEN. Men min Kjærlighed maatte naturligviis være

folkelig — —
JULIANE. Ja Gud bevares — De er jo et dannet Menneske!

PAULSEN. Ja ja, jeg mener — jeg valgte det Nationaleste

vi har. Kan De gjætte, hvad det er?

JULIANE. Det Nationaleste? — — Ja, det er en Budeie.

PAULSEN. Nei nei — jeg siger Dem — ingen Budeie! -

—

Det er — Huldren!

JULIANE. Hvad! Huldren!

PAULSEN. Som jeg siger Dem — det var Huldren; — dette

elskelige, luftige Væsen, der sidder under Lindetræerne i de

mørke Granelier og slaar Langelegen med Guldstrengene og

synger sine deilige Viser i Moll — —
JULIANE. Sommetider i C-Dur ogsaa —
PAULSEN. Ganske sandt — sommetider; men det er nu

sjeldnere. Dog — som sagt — jeg elskede hende, jeg var

lykkelig ved denne ulykkelige Kjærlighed; jeg læste vore Dig-

tere og fandt hos dem stedse ny Næring for min æsthetiske

Lidenskab. Da fik jeg en Dag fat paa en Samling af Folke-

eventyr — — o, det Umenneske, der har skrevet denne Bog!

han har røvet mig min Sindsro — —
JULIANE. Men min Gud, hvorledes det?

PAULSEN. Jeg læste den — og veed De, hvad jeg opdagede?

JULIANE. Nei tilforladelig!

PAULSEN. Nu vel, det maa herud !
— Det vil oprive mit

Saar paany, men ligemeget — det maa herud! —-Jeg opdagede,

at Huldren havde — havde — — Hale!

JULIANE. Men fy! hvad siger De!
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PAULSEN. Ja, vil De bare tænke Dem en af den

Længde, og det ovenikjobet en, som ikke kan skjules. De vil

let begribe. at med mine æsthetiske Principer kunde jeg ikke

længere vedblive at fole for hende — jeg maatte opgive min

Kjærlighed — det kostede, kan De tro — men det maatte

saa være.

JULIANE (efter en Pause). Jeg forstaar Deres Smerte, jeg kan saa

inderlig vel sætte mig ind i, hvad en forfeilet Tilboielighed vil

sige — — men videre!

PAULSEN. Hvad er det saa vel videre? — Verdens Gang!

Min Oprindelighed, min Primitivitet — mener jeg — var

tabt; jeg maatte indtage et negativt Standpunkt ligeoverfor

Menneskeheden. Jeg begyndte med at nedlægge min Sjæl i Theater-

kritiker og Korrespondentartikler for Provindspressen, som —
nok sagt — — jeg gik bestandig videre paa denne negative

Bane. Lidt efter lidt ansatte der sig indeni i mig noget Morkt,

noget Djævleblændt -•- Dæmonisk skulde jeg sagt -— noget

vist — lad mig kalde det Menneskeforagt, noget Byronsk.

Heraf kommer denne Splittelse, denne Disharmoni, som man

bemærker i mit Væsen; paa Overfladen er jeg kold, for ikke

at sige iisnende kold; men her indenfor brænder det — tro De

mig — det brænder (skyllcr et Olas Punsoh ned.)

JULIANE. Og hvad er saa Deres Planer for Fremtiden?

PAULSEN. Indtil idag har jeg Ingen havt; men nu er der

gaaet et Haab op for mig — jeg har truffet paa en beslægtet

SjæL — — De skal forsone mig med Livet! — Kom, Juliane!

om Forladelse — — kom Frokcn! med Dem vil jeg sænke

mig ned —
JULIANE. Ih. Gud fri os! — hvad tænker De paa!

PAULSEN. Med Dem vil jeg sænke mig ned i Umiddelbar-

heden det vil da sige den hoiere, den kunstneriske Umid-

delbarhed, — -- Kom, lad os strax tåge fat! — Seer De. der-

oppe paa Hougen blusser Sancthansbaalet. og rundt omkring
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tumler sig Folket — der kommer det nationale Liv tilsyne i

alle sine Fortoninger — didhen ville vi føre hinanden — kom!

er De med?

JULIANE. Forunderlige Menneske! hvad er det dog for et

Sprog, De fører? — Saaledes har endnu aldrig Nogen talt til mig.

PAULSEN. Det er Begeistringens Sprog, jeg fører — — vil

De følge dens Røst?

JULIANE. Ja ja, jeg vil — jeg maa jo! (afsides.) Min Gud, jeg

troer, han har forhexet mig

!

PAULSEN. Altsaa da — ind i det nationale Liv!

JULIANE. I den deilige, vinkende, frie Natur —
PAULSEN. For at søge Umiddelbarheden! — — (idet de gaae.)

Tør jeg byde Dem min Arm ? (De gaae Arm I Arm ud i Baggrunden.)

FEMTENDE SCENE.

BIRK (fremdeles sovende). JØRGEN (kommer frem paa Trappen og seer sig om).

JØRGEN. Men hvor blive de dog af?— Paulsen og Juliane

gik fra os paa Henveien — og Birk er ogsaa væk. Mon de

da virkelig skulde have faaet isinde at blive deroppe Natten

over, som der blev spøgt om ved Aftensbordet? — Ja, det kunde

saagu' ligne Paulsens originale Ideer; og dersom nu han og Juli-

ane føiter omkring deroppe — hvem veed, hvorledes Birk vil

optage det? — Nei — jeg maa see efter Heida! — jeg

skimter tydelig noget Hvidt derhenne det maa være dem!

(Idet han gaar.) Vent Hdt! — — Saa vent dog! — — Nei, de

hører mig ikke. (Gaar ud \ Baggrunden.)

SEXTENDE SCENE.

BIRK. ANNE (kommer langsomt ud fra Bjælkestuen og nærmer sig ham).

ANNE (halv hviskende, idet hun lægger Haanden paa hans Skulder). Vaagn Op

— vaagn op! nu er det paa Tiden.

BIRK. (reiser sig og stirrer forbauset paa hendel. Anne! Lr UU her!

ANNE. Ja! Kom — nu maa vi afsted! — — det er snart

Midnat.
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BIRK (gnider sine Øine og seer sig om». Mcn drOITimer jeg da —- cllCr

ANNE. Seer Du — Maanen staar hoit paa Himlen — — —
folg efter mig jeg kjender Veien, (gaar langsomt mod Baggrunden.l

BIRK. Men hvad skal Alt dette sige? — Er det virkelig

hende — eller er jeg bleven forrykt? — Jeg skulde næsten

tro det! See deri — der standser hun hun vinker!

— — Ha, det svimler for mig — — Alting lober rundt! —
Jeg maa folge hende — jeg maa! (anne gaar; birk foiger after)

SYTTENDE SCENE.

NiootN (viser sig pludselig mellem Træerne. — Belysningen forandres, og en damipet

A\usik hores.

I

Der skride de frem paa den duggede Sti,

Mens Huldren sidder i Graneli;

Hun synger og slaar sit Langeleegspil,

Og Skjaldene ligge og lytte dertil.

Hist Nøkken reder sit grønne Skjæg

Ved Elvens Bred under Rogn og Hæg;

Og Alferne dandse i Orreholdt —
De kan ikke sove det er dem for koldt.

Jo jo! I vandre i Drømmenes Lande,

Og gaae I med klar eller taaget Pande,

Saa har jeg Jer dog i min Snare fat.

O, Nissen skal more sig godt inat!

• Han forsvlnder.i

JH Henrik tb>en: KrierUdte nkrirter I.



ANDEN ACT.

(Skovegn. — I Baggrunden en rund Bjergkolle, paa hvilken Levningerne af et Sancthanshaal fra

og til blusser iveiret. Til \'enstre i Forgrunden en stor Steen. — Det er Nat; Maanen

staar paa Himlen.)

FØRSTE SCENE.

(Idet Tæppet gaar op, hores Sang og \'iolinspil, som taber sig i det Fjerne.)

NlootN (træder ind i Baggrunden og lytter).

Endt er Dands og Sang og Spil —
Natten hører os andre til!

Hver Alf og Vætte jeg byder til Gjæst —
Herfrem! nu begynder vor Midtsommerfest!

(Han forsvinder bag Træerne.)

CHOR AF USYNLIGE ALPER. Stille, stille— Natten kommer

!

Frem, I Alfers lette Rad!

Hør vort Kald, I Skovens Blommer!

Aabner Eders lukte Blad!

Vaagner, Alfer! af Jer Slummer,

Stævner hid til Lundens Sal —
Blomstens Kalk er nu for lummer,

Sommernatten er saa sval.

Stille sæt Jer under Siljen,

Flætter der med flittig Haand

Af Convallen og af Liljen

Lette Sko og hvide Baand!
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Klæd Jer saa i Høitidskjolen,

Vævet af et Rosenblad

Og at' Duft fra Natfiolen

Efter Aftenduggens Bad!

See de straalerige Smykker,

Tusinder af Ædelsteen,

Som mod Blomstertæppet trykker

Siljens blaaliggronne Green!

See kun, hvor de lyse Kjerner

Blinke fra hver Perle frem —
Billedet af Nattens Stjerner

Har sig fæstet dybt i dem!

Disse Draaber, som nu funkle,

Over Lov og Blomsterblad,

Flætter dem i Eders dunkle

Lokker til en Perlerad!

Let som Vinden da vi svæve

Over dugget Blomstereng,

Medens Tonebølger bæve

Gjennem Nøkkens Harpestreng!

ANDEN SCENE.

PAULSEN OK JULIANE (komme fra Venstre).

PAULSEN. Men dette kan jo umuligt gaa rigtigt til! Vi maa

bestemt have tåget Feil af Veien.

JULIANE. Nei, jeg forsikkrer Dem — deroppe gaar Stien;

stol kun paa mig.

PAULSEN. Det gjør jeg fuldt og fast; — jeg gaar iblinde,

hvorhen De vil — - — Men, for at komme tilbage til det, vi

talte om — seer De - - (Dc uta \ S«mialc uil tilholre.»
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TREDIE SCENE.

JØRCjtN (kommer, efter en Pause, ilende ind fra venstre, standser og seer sig om).

Væk er de igjen! — •— Men dette maa jo gaa til med Fandens

Kunster! — — Og dersom jeg saa ret, saa var det fremdeles

Paulsen, som sværmede om med hende. Det er ikke saa frit,

at Du er en Smule letsindig, min kjære Søster saaledes

at række Armen til Een iaften, naar Du imorgen skal række

Haanden til en Anden. Naa! — Paulsen er jo en platonisk

Sværmer, som han selv siger, og desuden er jo Sancthansnatten

en Frihedens Dag heroppe — man holder ikke saa strengt paa

Formerne; — men alligevel — alligevel — — det var nok

bedst, om jeg kunde faae fat paa dem! (gaar ud tiihoire.)

FJERDE SCENE.
PAULSEN og JULIANE (komme atter fra \'enstre). NISSEN (viser sig i Baggrunden, gnider

Hænderne og leer fornoiet.)

PAULSEN (ivrigt gestikulerende). Nei, sccr De — det Tankeexperi-

ment leder til Intet, og derfor har jeg opgivet det; thi det er aldeles

mod min Natur at bevæge mig i en Cirkel og (seer sig om.)

Men hvad er dette? — Her har vi jo gaaet rundt om Hougen

og staae netop paa samme Sted, som for lidt siden.

JULIANE. Ja, det synes rigtignok saa.

PAULSEN. Nu vel! lad saa være; igrunden lader det

ogsaa til, at det folkelige Element er forsvundet deroppe

jeg kan ikke see et Menneske.

JULIANE. Ja, det er vist bedst, at vi tænke paa Hjemveien —
jeg er frygtelig træt.

PAULSEN. Men vil De allerede nu ? — Jeg har saa

meget at sige Dem! Seer De den deilige Maane bag Granetræerne

— og de store mørke Granetræer foran Maanen? — O, Naturens

Skjød er dog deiligt at hvile i!

JULIANE. Ja, naar det bare ikke var saa skiddent.

PAULSEN. Sandt nok! men det maa man hæve sig over.

Kom og sæt Dem her paa den bløde mosklædte Steen



— 405 —

vent lidt! jeg vil forst brede mit Lommetørklæde over den, for

ellers søler De Dem til — -— saa vil jeg lægge mig her i

Græsset foran Dem -— — — Uf nei! det er ganske vaadt! —
ja, saa vil jeg ialfald staae her i Græsset foran Dem.

JULIANE (særter sig. - Efter en Pause:) Nu bliver De atter saa

alvorlig, Paulsen.

PAULSEN. Jeg er sjelden opromt længer end et Kvarteerstid

ad Gangen, især naar jeg ikke drikker til; det er en Egenhed

ved mig.

JULIANE. Men hvad er der da iveien?

PAULSEN. Det vil jeg sige Dem! — Seer De, det er —
ligefrem talt — endnu ikke saa ganske klart indeni mig

jeg vakler — -

—

JULIANE. Men nu sagde De jo fornylig, at De havde fundet

et fast Støttepunkt i — —
PAULSEN. Meget rigtigt! I Theorien har jeg det ogsaa

virkelig; men det er en Egenhed ved mine Theorier, at de ikke

altid lade sig praktisere.

JULIANE. Saa?

PAULSEN. Ja, det kommer deraf, at Verden er af Lave;

det er en Sats, som jeg altid holder fast ved. — Men nok der-

om! — De skal erfare, hvad der foruroliger mig. Det er saa

at sige mit nationale Jeg, som ligger i Krig med mit æsthetiske;

det er denne Strid, jeg maa have udjevnet eller ogsaa —
nok sagt!

JULIANE. Gud bevares!

PAULSEN. Seer De vel, mit nationale Jeg ræsonerer som saa:

Du, en Folkets Mand, der gaar med Tollekniv ved Siden og

skriver alle Substantiver med Smaat, — hvor kan Du være

bekjendt af at forsage et Væsen, som vore nationale Digtere

holde saa fast ved!

JULIANE. Ja, det er vist ganske fornuftigt ræsoneret.
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PAULSEN. Men min Gud, det er jo netop Ulykken! For

saa kommer mit æsthetiske Jeg og siger: Nei, det er Løgn!

thi det strider mod Dine æsthetiske Begreber at føle for En,

der er begavet med de her forhaandenværende, abnormale,

mod Skjønhedsideen stridende Udvæxter. — — Hvad skal jeg

saa gjøre? Hvilket af mine to Jeg'er har Ret? Jeg veed

det min Sjæl ikke! — og saaledes staar jeg her foran en af

disse Sphinxer i Menneskelivet, som man enten maa beseire

eller bukke under for. — — Men hvad er det? Jeg synes, jeg

hører Nogen tale — —
JULIANE. Ja, det lader til (De tale hviskende.)

FEMTE SCENE.

De Forrige. BIRK og ANNE (komme fra Baggrunden tilvenstre og gaae

henimod Forgrunden). Senere NISSEN.

BIRK. Hvor er vi? — det forekommer mig, som om Stedet

her var mig kjært og velbekjendt, skjønt jeg aldrig har været

her før. — Anne! hvor gaae vi hen?

ANNE. Til Sancthanshaugen. Seer Du, deroppe ligger den. —
Ilden er slukket — Alting er stille — — Kom, hold Dig til

mig! — Der gaae Veie derop, men de ere ikke lette at finde —
Mange lede og lede, men komme dog ikke frem — — Hold

Dig til mig!

BIRK. Forunderligt! Det er som om en Svimmelhed greb

mig —
ANNE. Hør, hør, hvor her er stille! — — Lyt dog! —

Kan Du hore, hvor stille her er? —
BIRK. Anne!

ANNE. Var det en Fugl, som kviddrede derinde mellem

Orrebuskene? — Syng kun, lille Fugl! syng kun; Du har Lov

at være med — —
BIRK. Skulde virkelig jeg ogsaa være bleven forrykt? — thi

hun — hun — — jeg veed ikke meer, hvad jeg skal tro



— 407 —

ANNE. See, her finder jeg Nogleblomster — store, gule

Nøgleblomster — -—
• jeg har leget med dem som Barn. Deri —

(Hun rækker ham nogle Blomster.) dcr er trC for Dig Og tre for

mig gjem dem gjem dem vell (Hun fester de ovrige Blomster

ved sit Bryst.) Kjender Du ikke Eventyret om ham, som kunde lukke

Haugen op med en skinnende Nogleblomst, og som treen ind i

Hallen, der stod paa fire Guldstotter —
BIRK. See! see!

• Dæmpet .Musik hores fra Baggrunden ; Bjerget aabner sig, og i det Indre sees en stor og

glimrende oplyst Hal ; Bjergkongen sidder i et Hoisæde i Baggrunden ; Alfer og Hougfolk

dandse rundt omkring ham.)

ANNE. Der er den! Det lyser som Guid og Maaneskin!

BIRK. Ha, hvad betyder Alt dette?

PAULSEN (til Juliane). Nei vil De bare see! Der tænde de til

forladelig Baalet igjen. (Han torrcr sine Briiicr.) Det tager sig godt ud

— — det er bestemt en heel Tjæretønde, de have faaet fat paa.

JULIANE. See, see — hvor de springe! Uf, lad os ikke gaae

derop; jeg er vis paa, at de er drukne.

PAULSEN. De har Ret; det er sikkrest at anskue dem i Frastand.

BIRK. Men Anne forklar mig dog det forekommer

mig, som om jeg har seet Alt dette før — som om — -

—

ANNE. Stille, stille! — saaledes forekommer det ogsaa mig.

PAULSEN (til Juliane!. Nci, men dette tager sig dog deiligt ud;

det er en Scene greben lige ud af Folkelivet — — De har

dog Deres Lorgnet med?

JULIANE. Ja vist!

PAULSEN. Jeg vilde bare ønske, at her var en Maler tilstede.

JULIANE. Eller en Daguerreotypist.

PAULSEN. De har Ret — det var bedre. - Nei men jeg

havde dog aldrig troet, at vore Folkedandse kunde være saa

ægte nationale, saa — Vil De bare lægge Mærke til disse

Trin, disse Bevægelser — —
(Indc I Hallen roren en ung PIgc frem; Bjcrfknngcn stiger ned af Hiii!>ædcl og gaar hende inuidc.)
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BIRK. Anne! kjender Du hende?

ANNE. Ja ja! det er liden Karin mindes Du ikke Visen:

„Liden Karin trined i Bjerget saa prud;

Saa lifligt dufter Rosen om Vaaren!

Liden Karin skulde være Bjergkongens Brud —

"

BIRK. Ja, nu mindes jeg! — See! han spørger hende:

„0g hvor er Du født, og hvor er Du baaren?

Og hvor i Verden vide er din Jomfruklædning skaaren?"

PAULSEN. Men hvem montro den gamle Herre kan være?

JULIANE. Ja, jeg veed saamen ikke.

PAULSEN. Aa, han hører rimeligviis til Festcommittéen, siden

han modtager de Ankommende. Mærkværdigt nok, at man dog er

saa civiliseret heroppe — — det havde jeg paa Ære ikke tænkt.

BIRK. Seer Du! nu svarer hun!

ANNE. Ja, det husker jeg godt:

„Paa Vangen den grønne stod min Faders Gaard;

Saa lifligt dufter Rosen om Vaaren!

Der bar jeg gyldne Ringe og Blomster i Haar;

I Dalen er jeg født, i Dalen er jeg baaren —
I Dalen den grønne er min Jomfruklædning skaaren."

BIRK. Han taler til hende igjen — see!

PAULSEN. Han converserer ivrigt, lader det til — — ja,

det er bestemt et dannet Menneske.

BIRK. Nu byder han hende en Guldkrone og sølvspændte

Sko, hvis hun vil være ham god.

ANNE. Men liden Karin vil ikke seer Du — hun vil ikke.

BIRK. Saa byder han hende alle de Rigdomme, som Fjeldet

eier — —
ANNE. Men hun vil alligevel ikke — Ikke for Alverdens

Guid — hun afslaar det — —
BIRK. See! nu tager Bjergkongen det gyldne Horn — —
PAULSEN. Gud forlade mig, tror jeg ikke, at Fyren gaar

med en Lærke i Lommen!
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ANNE. „0g Bjergkongen fylder det Horn af røden Guid —
Saa faga visner Rosen om VaarenI"

BIRK. Hun sætter det for Munden - hun drikker!

ANNE. „0g liden Karin tommer den Drik saa underfuld

Hor! hør!

„I Bjerget er jeg født, i Bjerget er jeg baaren —
I Bjerget herinde er min Jomfruklædning skaaren!"

(Pigen kaster sig i Bjergkongens Arme; Begge forsvinde.)

JULIANE. Uf. stakkels Pige — der faldt hun!

PAULSEN. Mon jeg skal tro, hun daante?

(Inde i Bjerget modes en Kriger og en ung Kvinde )

JULIANE. Der er Militære blandt dem — — jeg seer En

med Sabel.

PAULSEN. Saadan skal det være! - alle Klasser i en

gemytlig Blanding; — først derved faar Billedet denne —
denne afrundede Form, denne — — — Nei, det er mærk-

værdigt, hvor jeg foler mig tiltalt; og medens vi sidde

her med et aabent Blik for det Digteriske i Livet, saa ligger

rimeligviis Birk og de Andre og sove paa deres grønne Øre,

eller drømme en eller anden triviel Drom — —
JULIANE. Ak ja, et poetisk Gemyt er en god Ting — det

er vist og sandt.

ANNE. Der kommer Erik og Svanhvide! Mindes Du Visen?

BIWK. O. den mindes jeg godt!

„Ung Erik skulde i Ledingsfærd:

„„Og hor mig, Svanhvide. min Mo!

Ud maa jeg i Verden at øve mit Sværd;

Jeg kommer igjen, naar jeg er Dig værd —
Du vente mig her under 0!""

ANNE. Tys! Hun svarer - — horer Du!

„0g jeg vil vente i femten Aar —
Og femten Dage dertil."
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BIRK. „Men hvis jeg til den Tid ei for Dig staar,

Du svare Svanhvide, min hulde Maard,

Hvorlænge da vente Du vil?"

ANNe, (lyttende og med dæmpet Stemme).

„Da venter jeg atter i femten Aar

Og endda en liden Stund — —
Og kommer Du ikke, saa bleges mit Haar, —
Da lægges jeg ned paa den sorten Baar'

Og venter paa Gravens Bund!"
(BIRK og ANNE fortsætter hviskende deres Samtale.)

JULIANE. Min Gud! jeg bliver saa gyselig vemodigt stemt

ved at see alle disse glade Mennesker dandse saaledes mellem

hinanden. Det minder mig saa levende om det første voxne

Bal, jeg var paa, dengang jeg gik i Madame Olsens Institut.

PAULSEN (leende). Madame Olsens Institut! — Har De — har

De gaaet der?

JULIANE. Javist! — Men fra det Bal, jeg taler om, medbringer

jeg en smertelig Erindring — — Det var i Harmonien — —
PAULSEN. I Harmonien! Men Gudbevares — det er ligedan

med mig — — — Fortæl!

JULIANE. Ja, jeg vil gjengjælde Deres Fortrolighed — --

jeg vil meddele Dem denne Erindring, som nager mig. Paa

Ballet var der et blegt ungt Menneske med et drømmende Blik —
PAULSEN (med stigende Heftighed). Med et drømmende Blik!?

JULIANE. Han talte ikke til mig; men bestandig stirrede

han med saadanne besynderlige, talende Øine.

PAULSEN. Videre, videre!

JULIANE. Endelig — i sidste Dands — tog han Mod til sig

og engagerede mig — men — —
PAULSEN. Nu — han engagerede Dem — og hvad saa?

JULIANE. I den første Tour kom han til at træde mig paa

Foden
;

jeg havde hvide Sko paa og udstødte altsaa et Skrig

— — jeg vilde ikke dandse meer — —
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PAULSEN. Og han? — Svar mig, hvad gjorde han?

JULIANE (smerteiiKt). Han tilkastede mig et døende Blik, forlod

Balsalen — og jeg — jeg har aldrig seet ham siden.

PAULSEN. Døende Blik! Og han — han havde lyseguul

Vest — og — —
JULIANE. Ja ja — men hvad fattes Dem?

PAULSEN. Juliane! Denne blege Yngling med det doende

Blik og den lysegule Vest — det var — mig!

JULIANE (springer op). Hvad siger De? Dem! Herregud,

er det sandt?

PAULSEN. Ja ja! (beKcistret.t

Jeg var en Yngling da med lyse Lokker —
Dem har jeg endnu som De jo kan see!

JULIANE. De gik med Sko og sorte Bomuldssokker!

PAULSEN. Nei, det var Silkestrømper — maa jeg be"!

Jeg mindes Alt, som om idag det hændte:

Jeg havde ikke Sproget i min Magt,

Og derfor taug jeg, men mit Øie brændte

Saa varmt og talende, som De har sagt. —
Men ved den sidste smertelige Scene

Jeg sindsforvirret Salen har forladt — —
JULIANE. Og De tog da ikke Livet af Dem?

PAULSEN. Nei saa min Sjæl, om jeg gjorde! — ja ja —
det vil da sige, jeg var nær ved det, — men saa kom der

Noget iveien. — — Kort sagt:

Jeg ved den sidste smertelige Scene

Maa sindsforvirret Salen hae forladt,

Og fandt mig siden vankende alene

I Maaneskinnet i den sorte Nat.

Fra den Tid af jeg gik min vilde Bane

Og søgte i en haabløs Elskov Ro; —
Men nu har Julian fundct Juliane —
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(Han gi-iber Lommetorklædet, som Juliane har siddet paa — lægger det under Knæerne og

knæiert. Saa brist da Hemmelighed!

NlSoEN (kommer pludselig tilsyne bag dem i en Busk, der aabner sig). Ho, ho, hO !

(Busken lukkes.)

JULIANE (skrigende). Ih, du milde Himmel, hvad er det!

PAULSEN (springer op). Løb, lob ! men vær ikke bange — —
jeg skal nok forsvare Dem ! (oe iie ud hver for sig.)

JULIANE (udenfor). Paulsen ! Paulsen!

PAULSEN (udenfor). JuHane! Hvor er De? — Jomfru

Juliane! — — —
BIRK. Men hvad er dog Alt dette! — Det synes mig, som

om en fjern, forglemt Fortids kjæreste Billeder glede mig forbi

i den brogede Hvirvel derinde ! — Og disse Toner! De har

længe bævet i min Sjæls Inderste; men naar jeg har villet gribe

dem og føie dem sammen til Melodier, saa ere de altid flyg-

tede for mig — bestandig længere og længere — — — Dog
nu har jeg dem og skal aldrig glemme dem mere. — Ogsaa

Dig, Anne — ogsaa Dig forekommer det mig, som om jeg længe

har kjendt, var det endogsaa kun i Drømme! — — Ha! hør

— hører Du?
ANNE. Stille, stille! (Fjeldet lukker sig).

CHOR AF USYNLIGE ALFER.
ANNE (kaster sig i Birks Arme). Johanues, Johanues, min Barndomsven

!

BIRK (jublende). Anne! nu kjender jeg Dig igjen!

(De gaae til hver sin Side.)

NISSEN (i Baggrunden). Soleu rinder i Øst bag Li —
Midtsommernattens Spil er forbi!

O, Nissen var dog en lykkelig Mand,

Hvis I har Jer moret saa godt som han.

(Efterspillet hendoer lidt efter lidt.)



TREDIE ACT.

(Haven udenfor Kru Birks Huu-.. Det er tidlig Morj;en.)

FØRSTE SCENE.

PAL'I-SEN (sidder sovende paa Trappen til Hovedbygningen!. BERG og ANNE (.spadsere

frem og tllbage i Forgrunden).

ANNE. Saa Du har hellerikke sovet roligt inat. Bedste-

fader?

BERG Nei. Barn! Jeg fik næsten ikke Sovn paa mine Øine;

bestandig maatte jeg tænke paa denne Sag, som din salig Fader

havde paalagt mig at ordne —- det var strax forinden han døde

— - men nu er det Altsammen saa forvirret for mig igjen.

ANNE. Ja men derfor skal Du ogsaa lade være at gaae og

gruble — — jeg er vis paa, at Du husker feil, Bedstefaderl

og — -

BERG. Nei nei, jeg gjor ikke! —• og da Du igaar fortalte

mig, at —-at hvad var det nu, som skulde loregaae idagr

ANNE. Julianes Forlovelse.

BERG. Forlovelse? Ja, ja - det er jo sandt! og saa

Skjødet paa denne Gaard, som — see, da var det ligesom det

blev mig klart, at jeg maatte have Papirerne fat endnu idag.

Men hvor skal jeg finde dem? det veed jeg ikke.

ANNE. Og derfor skal jeg og Bedstcfader ogsaa være saa

gode ikke at tænke mere paa den Sag; nu ville vi snakke om

andre Ting. — — Tænk Dig, jeg ha\dc de forunderligste
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Drømme inat, jeg drømte, at jeg var oppe paa Sancthanshaugen

— der, hvor Du veed, at vi saa tit gik sammen, dengang jeg

var liden — og hvor Du sad og fortalte Eventyr.

BERG. Nu ja, det er ikke saa underligt, at Du drømmer om

Sancthanshaugen, for der var Du jo baade seent og tidligt.

Kan du mindes, dengang Du var falden i Søvn deroppe, og

ANNE. Nei; — var jeg?

BERG. Mindes Du ikke det? — Aa nei. Du var jo heller-

ikke saa gammel dengang, og fra de Dage har jeg en bedre

Hukommelse. Jo, seer Du — Du havde trukket afsted med

Noget, hvad det nu var — et Signet eller noget Sligt, der hørte

din Fader til, og det havde Du kastet væk deroppe. Din Fader

skjændte, og Du græd — og saa var Du gaaet derop for at lede.

Der var en Forskrækkelse i Huset — Ingen vidste, hvor Du var

bleven af men om Morgenen, saa fandt vi Dig da endelig.

ANNE. Ja, nu synes jeg nok, jeg skulde mindes det. Men

hor, Bedstefaderl jeg troer bestemt, at jeg har gaaet i Søvne

inat; som Barn, veed Du, gjorde jeg det tit; — og de Drømme,

jeg havde, vare saa besynderlige — — desuden — seer Du

denne her — (tager en gammel Nogie frem.) Jeg drømte, at jeg sankede

nogle store, gule Blomster deroppe, og den satte jeg her i min

Kjole; men da jeg vaagnede, fandt jeg istedetfor Blomsterne

denne (viser ham Noglen.)

BERG. Men — men i Himlens Navn — det er jo

ANNE. Hvad er det? — Hvad mener Du?

BERG. Den var det jo. Du havde kastet væk deroppe — jeg

kjender den igjen — — det er Noglen til den gamle Kiste!

—

.^nne! Anne! nu er Alt mig klart — der er de, der og intet

andet Sted. •— Folg med mig!

ANNE. Men Bedstefader, hvad er det dog?

BERG. Barn, det er en Herrens Tilskikkelse! Jeg havde ikke

faaet Ro, dersom — — kom med! — kom bare med!

(De gaae ind i Bjælkestuen.)
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ANDEN SCENE.

PAULSEN (fremdeles sovende). BIRK (kommer langsomt fra Baggrundenl.

BIRK. Endnu kan jeg ikke forklare mig denne Nats underlige

Begivenheder. Det har altsammen været en Drøm, derom kan

jeg vel neppe tvivle; men denne Drom har bragt Klarhed i

mine forvirrede Barndomserindringer, og fremfor Alt -- jeg har

gjenfundet hende - hende, der dengang var saa kjær, og som

nu er mig det dobbelt, men som jeg dog maa give Slip paa.

TREDIE SCENE.

De Forrige JØRGEN (kommer frem paa Trappen). Senere ANNE.

JØRGEN. Ei, see der har vi dem jo begge to. — Paulsen!

— naa, han snorker endnu! (han kommer ned.) Og Du? Du har vel

allerede udsovet.

BIRK. Ja maaskee, — jeg veed ikke saa ret. — Men hvad

gaar der af Paulsen?

JØRGEN. Hvorledes det?

BIRK. Jeg har siddet i en halv Sovn paa Bænken derhenne

indtil for en Timestid siden, og fra den Tid har han ligget paa

Trappen og vrøvlet det græsseligste Tøi om et Bal, om Sanct-

hanshaugen — om at han elskede og Gud veed, hvad det var.

JØRGEN (afside.s) For Fanden! skulde han have robet Noget!

'hoit.) Aa, seer Du, det er rimeligviis hans gamle ulykkelige

Inclination -— --

BIRK. Nei vist ikke — den har han jo opgivet. — Der

stikker bestemt noget Andet under; jeg hørte ham flere Gange

tale om, at her havde han fundet hende, og — --

JØRGEN. Ja, jeg kan jo nok saa omtrent sige Dig, hvad

det er. dMdcs.» Jeg maa Rnde paa Noget! (hoii.) Seer Du. det er

Anne, som — — -

BIRK. Anne! - Aa nei vist! - det er umuligt!

JØF<(jEN («Mdcsi. Han har bestemt Mistanke! iiumi ijo. jeg forsikkrer

— jeg er næsten vis paa — Men hvor var Du henne inat?
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BIRK. Paa Sankthanshaugen — troer jeg; forresten skal jeg

ikke kunne sige det med Vished.

JØRGEN. Hahahal Du har nok seet lidt for dybt i Punsch-

glasset igaaraftes.

BIRK (halvt for sig selv). Det cr Tingen — jeg har seet for dybt.

JØRGEN. Ja, kunde jeg ikke tænke det!

BIRK. Ikke i Punschglasset, men i mig selv — — i mig

selv har jeg seet tilbunds, Du! — Og det er godt, at det kom der-

til — det var paa hoi Tid; for ellers vilde det nok have gaaet

mig som hende, der dråk af Guldhornet og glemte Hjem og

Skov og Dal og sig selv — —
JØRGEN. Af Guldhornet? Hvad Fanden er det for en Hi-

storie, Du?

BIRK. Aa, det kan være ligegyldigt! Vist er det,

at jeg nu giennemskuer de Taager, der har lagt sig foran mit

Barndomsliv. Det er ikke — som jeg hidtil har troet— Tiden eller

Fraværelsen eller Sligt, der dyssede mig i Glemsel; det var det

tomme, hjerneløse, men blændende Liv derinde i Byen -— det

var ham derhenne — (peger paa Pauisen.) og hans Kammerater, der

tråk mig ind i den sminkede Skintilværelse, de selv friste. —
O, Du min Gud! havde jeg for to Aar siden vidst, hvad jeg nu

ved! (gaar ind i Haven tilvenstre.i

JØRGEN. Ja saa min Sjæl maa han have mærket, at Paulsen

gjør Hanebeen, eller ogsaa har han en Skrue løs. Jeg maa

tåge Paulsen lidt i Skole for at faae Vished i Sagerne. (ryster i ham.)

Paulsen! — Paulsen! — saa vaagn dog. Menneske!

PAULSEN (i Sovne). Løb, løb! Au, der er han!

JØRGEN. Nu skal man see, at han ogsaa bliver gal. (ryster ham

atter.) Hører Du da ikke! Vaagn op! det er langt paa Dagen!

PAULSEN (vaagnende). Aha! er det Dig!

JØRGEN. Javist er det mig. — Hvordan er det fat m.ed Dig?

PAULSEN. Aa, jeg har havt en forunderlig Nat! Har

I spist Frokost?
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JØRGEN. Nei, endnu ikke.

PAULSEN vedblivende). Efi fopunderlig Nat. rig paa Farer og

sælsomme Geschichter.

JØRGEN. Ja. Du og Juliane sværmede jo i Maaneskinnet.

PAULSEN. Ja, medens Du og Birk og I andre prosaiske

Mennesker laa i Dynerne, sad vi derude i Naturens Skjød og

iagttog Folkelivet. Jørgen! Det er dog vist og sandt, at den,

der ikke formaar saaledes at — at — vexle et poetisk Øiekast

med Livet, han lever kun halvt. Aa. det var herligt! Tiden

gik for os som et Lyn.

JØRGEN. Ja, især paa Hjemveien, efter hvad Juliane har

fortalt.

PAULSEN. Aa jeg veed, hvad Du mener. Der kom en druk-

ken Bondetølper og brølte os noget fælt Tøi ind i Øret, uden

at vi havde nogen Anelse derom.

JØRGEN. Og saa løb Du din Vei — ha, ha, ha!

PAULSEN. Løb? — Jeg løber aldrig — jeg gik hjemad —
i et noget hurtigere Tempo, det er sandt! — — Men, hvor er

din Søster?

JØRGEN. Min Søster?

PAULSEN. Ja ja - vi bleve netop afbrudte igaar paa det

interessanteste Sted i vor Underholdning, og ieg maa fortsætte

— jeg maa tilforladelig — (vii gaae ind.)

JØRGEN. Nei hør, Paulsen! — — jeg maa sige Dig

Noget

PAULSEN. Ja veed Du hvad, igrunden har jeg ogsaa Noget

at betro Dig. Jørgen! omfavn mig — jeg bliver din Svoger!

JØRGEN. Aa, Du bliver vel Fanden heller!

PAULSEN. Jo jo tilforladelig, som jeg siger! Der

mangler blot min Erk'æring og hendes Ja.

JØRGEN. Men hvem mener Du da, Menneske! Er dctjuliane—
F*AULSEN. Ja, hvem ellers? - Lad mig bare komme ind

jeg maa absolut tale med hende.

H Henrik Ihscn : I.flcrlaJlr sliriflcr I.
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JØRGEN. Nu da, siden Du er reent splittergal, saa nodes jeg

til at indvie Dig i Noget, som rigtignok skulde være en Hemme-

lighed. — Viid da —
PAULSEN. Nu?

JØRGEN (hviskende). Der er en Hage ved hende —
PAULSEN (farer tiibage). Mcnneskc! hvad siger Du? En Halel!

Det er No. 2.

JØRGEN. Vrøvl! — Jeg siger, der er en Hage ved hende.

— Kort og godt — hun er forlovet!

PAULSEN. For—forlovet!

JØRGEN. Forlovet med Birk; nu veed Du det!

PAULSEN. Men Jørgen! kjæreste, bedste Ven! — Du lyver

da vel, vil jeg haabe!

JØRGEN. Paulsen, vær en Mand og fat Dig! Det er som

jeg siger.

PAULSEN. Ha, nu tror jeg, jeg svimler! — — Men saa

maa han afstaae hende, han maa — —
JØRGEN. Tys, tys! — er Du da forrykt!

ANNE (kommer ud af Bjælkehuset og gaar ind i Haven tilvenstre).

PAULSEN. Jeg kan ikke opgive hende! — — Hvor er

Birk? Jeg maa have ham fat!

JØRGEN. Men saa betænk Dig dog! — Du vækker )o Skan-

dale, og — er det en Maneer at opføre sig saa?

PAULSEN. Ja, Du har godt ved at snakke — — Du har

ingen Idee om hvad det vil sige, den ene Gang efter den anden

at gaae Glip af sin første Kjærlighed. — Svar mig, hvor er han?

JØRGEN. Nu vel da — derhenne etsteds langsmed Veien!

(peger mod Baggrunden. — Afsides.) Dcr vil jeg haabe, at han ikke træffer ham.

PAULSEN. Godt, saa maa jeg afsted! — Jørgen! Du seer mig

igjen som din Svoger, eller ogsaa — aldrig!

JØRGEN. Nei, jeg følger Dig, min Ven! jeg kan ikke for-

svare at lade Dig alene i Ulykken — — Bi dog -— bi dog!

(PAULSEN gaar hurtig ud i Baggrunden; JØRGEN følger efter.^
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FJERDE SCENE.

BIRK og ANNE (komme fra venstre Side).

BIRK. Ja, Du har Ret, der gives virkelig Ting. som blive

mere og mere ubegribelige, jo længeie man tænker derpaa.

Lad det nu have været en Drøm eller en Indvirkning af de

gaadefulde Magter, der raade i Skog og i Houg, — saa har jeg

ialfald fundet min lille Legesøster igjen.

ANNE. Og jeg min Legebroder. — Kom nu og sæt Dig,

Johannes! Du maa fortælle mig Alt, hvad der er hændt Dig

siden vi sidst vare sammen - som Born. (De sæne sig paa Bænken

tilhoire; hun betragter ham opmærksomt.) Nu kan jCg næSten ikke forStaa,

at jeg ikke strax kjendte Dig igjen ; og Du, som jo!5kom her saa

ofte — —
BIRK. Det er ikke saa forunderligt. Jeg huskede vistnok, at

min Fader fra og til tog mig med til en fremmed Gaard, hvor

der var en liden Pige, som legede med mig - og en gammel

Mand, som fortalte os Eventyr; men dengang var Altsammen

her anderledes — Hovedbygningen var ikke opført dengang, og

Haven her var en Udmark — din Fader var Enkemand,

og efterat han giftede sig anden Gang, kom jeg aldrig hid.

ANNE (sidder imidlertid bcskjæfligct med at binde en Blomslerboukctl. Men hvor-

ledes er det saa gaaet Dig siden?

BIRK. Det er snart fortalt! Seer Du

ANNE. Vent lidt! Hvem troer Du skal have disse Blomster?

BIRK. Ja, jeg veed ikke

ANNE. Gjæt!

BIRK. Maaskee jeg?

ANNE. Ja, og veed Du hvorfor?

BIRK. Nei!

ANN Fl Jo, for dersom Du havde saadanne Blomster, saa

veed jeg nok, hvem Du vildc give dem til.

BIRK. Nu da?

ANNE. Til mig. Vildc Du ikke?
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BIRK. Jo — — jo vistnok, dersom ikke ellers Juliane —
ANNE (leende). Aa ja, Juliane — det er jo sandt! Er det da

ikke forunderligt, at jeg aldrig kan erindre, at hun og Du ere

forlovede? Kom nu, og lad mig sætte dem i Knaphullet!

(fester Blomsterne i hans Frakke.) Hvad Var det Saa, Du skulde for-

tælle?

BIRK. Seer Du, da min Fader døde, var jeg knapt syv Aar

gammel, og det viste sig snart, at han saagodtsom Intet efterlod

mig. Min Faster inde i Christiania tog sig derfor af mig, skjønt

Gud skal vide, at hun knapt havde mere, end hun selv til-

trængte. Hun lod mig antage Navnet Birk, for det skulde nu

klinge mere bymæssigt; — jeg skal sige Dig, hun var ikke fri

for at være lidt forfængelig — naa, det kommer ikke Sagen ved.

Men det vilde forresten have seet galt ud for mig, dersom jeg

ikke havde faaet Hjælp fra en anden Kant

ANNE. Hvorledes mener Du?

BIRK. Der var en Anden, som understøttede mig, indtil —
din Fader døde.

ANNE. Min Fader?

BIRK. Ja din Fader — thi ham var det. Først da han var

død, erfarede jeg, hvem jeg havde at takke for min Opdragelse,

og dette forundrede mig saameget mere, da jeg vidste, at min

Fader i sin sidste Levetid havde staaet i et spændt Forhold til

Berg paa Grund af en Proces, de førte mod hinanden, og som

min Fader tabte.

ANNE. Men Alt dette har jeg ikke vidst et Ord om, og hun

— min Stedmoder — har aldrig omtalt, at —
BIRK. Jeg veed hellerikke, om hun kjender Sammenhængen,

skjønt jeg næsten skulde formode det; — thi da hun for to

Aar siden opholdt sig Vinteren over i Christiania, og jeg der

traf sammen med hende, saa kom hun mig imøde med den

Forekommenhed, som fiintfølende Mennesker altid vise den, der

skylder dem Forbindtligheder uden at kunne gjengjælde dem.
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Og da hun aldrig rørte ved den Sag, saa fandt jeg det

hellerikke passende at omtale den — og saa -— — (standser.)

ANNE. Nu, hvad saa?

BIRK. Jeg blev tilsidst som et Medlem af Familien, og saa

var Juliane og jeg forlovede — (med Heftighed og haut for sig selv.) uden

at jeg selv veed, hvorledes det egentlig gik til!

ANNE. Og det kan Du tale om med et saa alvorligt Ansigt!

Fy, skam Dig dog! Du skal være glad derover -

for, seer Du, naar vi komme i Svogerskab, saa kan vi fornye

alle de gamle Erindringer og besoge alle de Steder, hvor vi

legede som Born.

BIRK. Men Anne, hvorledes kan vi det? - Vi blive jo

dog ikke sammen!

ANNE. Nei, endnu ikke- det veed jeg nok; men naar Du

og Juliane ere gifte, saa Ja, nu skal Du hore, hvorledes vi

ville indrette os; jeg kommer naturligvis i Besøg tiljer

BIRK. I Besog?

ANNE. Ja, i Besog. Anderledes kan nu den Ting ikke

ordnes. Du kan vel vide, at jeg ogsaa helst vilde blive

sammen med Dig for bestandig; men det tor vi nu sletikkc

tænke paa Bedstefader maa jo passes, og desuden - Nei,

det gaar aldrig an ; men jeg skal komme i lange, lange Besøg

det lover jeg!

BIRK. Men hor, Anne!

ANNE. Nei, nu er det Dig, der skal hore! Jeg vil sige

Dig, hvorledes vi kunne indrette os: Da nu hverken Du eller jeg

ere saadanne som Juliane hun kalder det at være poetisk. Du!

BIRK. Naa, saa det er Juliane?

ANNE. Javist! hun har selv sagt det. Men da nu vi to

ikke ere det, saa ville vi leve paa vor egen Viis — — saa

sætte vi os hen for os selv ligesom her og spi»rge hinanden

:

., Kan Du huske dengang - ?" og „Kan du mindes det?" og

Men hvad fattes Dig? hvorfor bliver Du saa alvorlig?
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BIRK. Anne! Du er et Barn! og, jeg nødes til at sige Dig

det, Alt hvad Du her taler om, kan ikke lade sig gjøre.

ANNE. Kan— kan ikke lade sig gjøre !
— Hvad skal det sige ?

BIRK. Nu vel da — siden en Forklaring er nødvendig —
-— Anne, Du er et Barn

!

ANNE (leende). Nei, men hvor kan Du nu falde paa det? Jeg

er jo over

BIRK. I Sind og Tanke er Du det. Du er opvoxet her —
jeg kan næsten sige i Eensomhed, thi din Bedstefader har Intet

kunnet bidrage til at udvikle Dig; han har tvertimod holdt Dig

tilbage i en Kreds af Ideer, som maa gjøre Dig fremmed for

den virkelige Verden; — og Din Stedmoder — nu ja, hun

har — som det synes— havt nok med sig selv, og derfor

ANNE (reiser sig). Ah, er det saaledes! — nu forstaar jeg —
Du skammer Dig over mig.

BIRK. Men hvor kan Du nu falde paa Sligt.

ANNE. Jeg veed nok, at her paa Gaarden sige Alle: „Anne

er tosset — hun er gal" — Ja ja, de havde maaskee Ret —
indtil igaar, men nu ikke længere! De tænkte, det var Bedste-

faders Eventyr; men jeg veed det bedre. -— Det var Noget her

— (lægger Haanden paa Brystet.) her indeni mig, som jeg grublede og

grundede over, men nu er det forbi. Johannes! jeg lover Dig,

at jeg skal blive anderledes, hvis Du saa vil.

BIRK. Du misforstaar mig, Anne! — Du misforstaar mig!

Jeg seer Dig jo helst saaledes som Du er. — Men lad mig

fortsætte; det er nødvendigt. Anne, Du har mig kjær!

ANNE. Ja det veed Gud jeg har — kan Du tvivle derpaa!

BIRK. Nei, og just fordi jeg ikke tvivler — — — Du be-

tænker ikke, at siden vor Barndom er Forholdet mellem os for-

andret; jeg — jeg er forlovet, en Anden maa besidde den

første Plads i mit Hjerte — — og Du, Anne! lad mig sige

Dig det — —
ANNE. Men Alt dette veed jeg jo!



— 423 —
BIRK. Du veed ikke, at Du — at Du elsker mig — ander-

ledes end en Broder I

ANNE ismilende). AndcrledCS end (bliver pludselig alvorlig og tilfoier

langsomt:) andcHcdes end en Broder.

BIRK. Du vil altsaa see, at jeg for din egen Skyld — —
ANNE (hviskende, idet hun ser sig om). AndeHedes — — Johanncs!

siig mig — hvorledes elsker Du Juliane?

BIRK. Hvad mener Du?

ANNE (ængsteiigt). Naar Du seer hende, er det Dig da, som der

staar i den gamle Vise:

..Og hvor Du træder med spæden Fod.

Der tykkes mig fæster Smaablomsten Rod,

Og hvor Du triner paa Toft og Tilje,

Der tykkes mig dufter baade Rose og Lilje".

(Hun griber hans Haand.) Siig mig, Johannesl cr det saaledes?

BIRK 'med bomendt Ansigti. Ja — javist

!

ANNE (med stigende Angst). Og naar hun taler til Dig — naar hun

seer paa Dig, saa banker dit Hjerte — stærkt — o. saa

stærkt — -

—

BIRK. Ja, ja, saaledes er det!

ANNE Mirper hans Haand). Saa har Du nok Ret! (cfter en Pause »

Jeg forekommer mig selv som han, der vandrede i Sovne paa

Fjeldtinden, og hvis Navn man raabte, saa at han styrtede ned

i Dybet. — Johannes, Du skulde ikke — — (hctragtcr h«m et »ic-

hlik og gaar mod Kagi^runden, men siandser og brister i (iraad.)

BIRK. Anne, kjære Anne! fat Dig dog — berolige Dig!

ANNE (ttirrcr Taarcrnc bort <>g siger ned stitcnde Hcftinhed). Rolig? jCg

er jo rolig! Hvorfor skulde jeg ikke være det? — — For-

resten Du maa ikke tro, at del var Andet end mit Spøg,

hvad jeg for sagde Dig -— jeg har ikke meent Noget dermed

— h<»rer Du! Du skal ikke tro paa det - Du skal ikke

erindre det. Giv mig dem - <hun tager Rlomstrme fr« ham; med
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frembrydende Taarer.) JCg tOg Fcil ! dct VBF ikkC Dlg, SOm det

var Bedstefader (gaar hunlgt ind l Bjælkestuen.»

BIRK (efter en PauseV Anne, Annc! — Det var mig tungt, men

jeg maatte jo og dog, ifald jeg traadte tilbage, ifald jeg

— — Det var jo Moderen, der ledede det Hele; det var hende,

der gjorde det første Skridt, og jeg — hahahaha! jeg svage,

villieløse Taabe! — — Men skulde jeg ikke nu have Ret til

at bryde overtvert? — og ifald jeg gjorde det? Hvad vilde

man saa dømme om mig? — Det er bekjendt nok, at Fru Bergs

Formuesomstændigheder ikke have forbedret sig i den senere

Tid — — tvertimod! og desuden den Taknemmelighed, jeg

skylder Familien! Nei, nei! jeg kan ikke det maa

gaa som det vil!

FEMTE SCENE.

BIRK. FRUEN og JULIANE (komme ud fra Hovedbygningen).

FRUEN. Naa, see der har vi ham da endelig! Jeg har næsten

ikke faaet tale et Ord med Dem endnu — — og da vore

Gjæster allerede ventes til Middag, saa

BIRK. Allerede til Middag? — Ja, De har Ret! Lad

det skee saasnart som muligt!

JULIANE (afsides). Min Gud, hvor han er bleven utaalmodig!

FRUEN (smilende). Nu, det lader til, at De har Hastværk. —
Juliane er ikke nær saa heftig — —

BIRK. Ikke det?

JULIANE. Men Moder, hvor kan Du dog sige det?

FRUEN. Nu nu, det er jo bare mit Spøg! — Men kom.

Birk! lad os tale lidt sammen om vore Fremtidsplaner. —
j

unge Folk leve nu kun for Kjærligheden og Øisblikket, og tænke

ikke paa den Dag imorgen. (fruen og birk spadsere op og ned tilvenstre.)

JULIANE (for sig selv). Men hvor kan Paulsen være? Jeg maa

faae en Leilighed til at tilstaae ham Alt jeg maa ialfald for-

berede ham, thi faar han pludselig Sammenhængen at vide, saa
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skeer der en Ulykke, det er jeg vis paa! - Og Birk! han

er jo ogsaa bleven saa lidenskabelig — — hvis jeg hævede

Forbindelsen, eller blot forlangte Udsættelse - det vilde være

at dræbe ham. Gud bevare mig! hvor fælt det er saaledes

at kiæmpe mellem Pligt og Tilbøielighed

!

SJETTE SCENE.

De Forrige. JØRGEN (kommer hurt gt fra Baggrunden).

JØRGEN (hviskende li! Juliane) Har ikke Paulsen været her?

JULIANE. Her? Nei! - Hvad er paafærde?

JØRGEN. Han er som besat — — Du har gjort han reent

ør i Hovedet, og han vil strax ud med en Erklæring.

JULIANE. Nu?

JØRGEN. Hvad skulde jeg vel gjøre? - Jeg sagde ham

ligeud, at Du allerede var forlovet og — — —
JULIANE. Og saa?

JØRGEN. Ja, saa blev han reent gal; han vilde have fat i

Birk og lob henover Veien for at finde ham - - jeg after, —
men han havdc faaet et Forspring, og jeg tabte ham af Sigte.

JULIANE. Min Gud, kunde jeg ikke tænke, at der vilde

skee en Ulykke! Hvis han faar fat paa Birk, saa -

JØRGEN. Ja, det maa for enhver Priis forhindres!

JULIANE. Men det var ogsaa uforsigtigt af Dig saa ligefrem

at tilstaae -

JØRGEN. Ja men hvad skulde jeg gjøre?

SYVENDE SCENE.

De Forrige. KhKG og ANNE (komme fra Kjælkehusci).

FRUEN (afsidcs». Min Gud! hvad skal det sige? hvad vil han?

JULIANE. Bedstefader herudc?

BIRK. Jeg kjender ham igjen Træk for Træk!

BERG. Ja, det er rigtignok første Gang i de senere Aar,

at jeg drister mig hid, naar der er Nogen herudc; men idag

maatte jeg nei bliv. Anne! bliv! hvad gaar der af
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Dig. at Du ikke vil følge din Bedstefader? — (Nærmer sig.) Der

skal holdes Forlovelse her, hører jeg!

FRUEN. Ja, saa havde jeg tænkt.

BERG. Og saa har 1 isinde at skjænke Gaarden Birkedal

til de unge Folk I

BIRK. Hvad! Gaarden — til mig — (afsides.) O, det er

disse Velgjerninger, som gjøre mig ulykkelig.

FRUEN (til Berg). Naa saa De er vidende derom? — Det er da

vel Anne, kan jeg tænke, som — —
BERG (med hævet stemmeK Det er Annc, som underretter den gamle

Mand om, hvad der foregaar i hans Søns Huus. — I mener vel,

at dette her ikke kommer ham ved — —
FRUEN. Ja, jeg havde rigtignok troet — —
BERG. Men det gjør det dog paa en vis Maade. Seer I,

iVlO er (han tager nogle gamle Papirer frem.)

JULIANE (til Jørgen). Uf, hvor han er ordinær — — han

kalder min Moder for Mo'er.

FRUEN. Nu, hvad er det?

BERG. Seer I, disse Papirer har min Søn, Jer salig Mand,

overdraget mig at levere — —
FRUEN. Godt, godt! Giv mig dem da!

BERG. Nei — ikke til Jer — de tilhøre Sønnen af Gaardens

forrige Eier

BIRK. Hvad! De tilhøre

BERG. Og ifald han lever og vi kan faae ham opspurgt

BIRK. Men det er jo mig!

BERG. Dig? — Er Du
BIRK. Javist er jeg — — Bedstefader, lad mig endnu kalde

Dem saaledes — kjender De mig ikke igjen? — Mindes De

ikke fra gamle Dage, hvor ofte jeg kom hid med min Fader

BERG. Med Arne — — ja, ja, nu mindes jeg — — ja,

det var dengang, min Søn levede; men saa blev det anderledes

her, saa kom der fremmede Folk til Gaarden, og — —
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FRUEN ipegcr paa Birk) Fof ham CFc vi ialfald ikke fremmede —
det maa De kunne indsee. —
BERG. Nei, jeg skjønner nok — — — Saa det er altsaa

med Arnes Søn, at I vil gifte Jer Datter? —
FRUEN. Ja, det har jeg aldrig lagt Dølgsmaal paa. Men da

nu Papirerne vel ere overflødige saa — — (hun vii tåge dem.)

BIRK. O nei. jeg maa dog see, hvad de indeholde! (tager dem og læser.)

FRUEN (afsidesi. Min Gud! ifald de var der allesammen!

BERG. Men, Anne! Du har jo ikke fortalt mig et Ord om,

at det var ham.

ANNE. Jeg Vidste det jo OgSaa først igaar (De tale hviskende sammen.»

BIRK (afsidesi. Nei, men kan dette være muligt?

JULIANE (til Fruen) Moder, hvad er det dog for Papirer?

FRUEN (i arngsteiig Spænding». Aa, hvad veed jeg det! Gamle Familie-

documenter, kan jeg tænke. Det er uforsvarligt at bringe

ham Sligt idag.

BIRK. Saa det har altsaa været Grunden til disse Velgjer-

ninger denne Forekommenhed ! (hviskende med Bltterhed til

Fruen. I Dc gjætter naturligviis ikke, hvad disse Papirer indeholde?

FRUEN. Jeg? Nei, hvor skulde jeg kunne —
BIRK (som for). Nei naturligviis! Hvor skulde De kunne gjætte.

at hvis disse Documenter vare komne for Dagen, dengang De

førte Processen med min Fader, saa vilde Birkedal idag have været

min, uden at jeg behovede at modtage den som Gave af Dem.

FRUF.N. Men jeg forstaar ikke

BIKK. Virkelig ikke? Nu vel, jeg troer Dem, og skal stræbe

at forklare Dem Sammcnhængen. Hvorledes disse Papirer ere

komne i Deres Hænder veed jeg ikke; jeg veed, at Berg

var Deres Procurator og som man sagde - Deres Frier

tillige; nu under slige Omstændigheder er det vanskeligt at

afslaae en eller anden Smaatjeneste. naarcn saadan forlanges

at Berg Hk disse Papirer i sit Værge er ganske naturligt —
han maatte jo kjcnde Sagens skjulte Sider, og
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FRUEN. Og De troer altsaa

BIRK. Jeg siger kun, saadan kan det forklares — — Intet

videre, Frue! intet videre! — Over Bergs Forhold vil jeg ingen

Bemærkninger gjøre; han vandt Processen for Dem — og kort

efter gav De ham Deres Haand.

FRUEN. Men Birk!

BIRK. Ja, De maa tillade mig at tale ud! — — Det er —
som jeg mærker — første Gang, at vi To tale aabenhjertigt

sammen — — thi ogsaa jeg har skjult Noget for Dem. —
Viid da, at Deres afdøde Mand har paa en vis Maade gjort sin

Uret god igjen. Det er ham, jeg har at takke for min Opdragelse,

min Underviisning.

FRUEN. Har han

BIRK. Han har understøttet mig, og indtil idag har jeg været

uvidende om de sande Bevæggrunde. — Om Motiverne til Deres

Forekommenhed, Frue! er jeg endnu ikke paa det Rene; jeg veed

ikke, om en vis indre, bebreidende Stemme eller Frygten for

at disse Papirer ikke skulde være saa ganske tilintetgjorte, som

Berg maaskee har forsikkret Dem — — jeg veed ikke, siger

jeg, hvilket af dette, der har ledet Dem! Men nu maa vort

Mellemværende afgjøres.

FRUEN. Min Gud, Birk! De vil da vel ikke

BIRK. Gjøre Brug af disse Papirer? Nei vær De kun

ganske rolig. — — Det glæder mig forresten, at Berg heller

ikke har næret nogen Frygt i saa Henseende; thi ellers havde

han neppe vovet at lette sin Samvitighed ved at overgive dem

i mine Hænder.

FRUEN. Men hvad er da Deres Hensigt?

BIRK. For det første at berolige Dem med Hensyn til dette

her. (Han river Papirerne istykker og rækker hende dem.) Og demæst

FRUEN. Nu?
BIRK. Dernæst løser jeg ethvert Baand mellem os.

FRUEN. De vil altsaa — ? De mener Juliane
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BIRK. Ganske rigiigt! Jeg ægter hende ikke!

FRUEN. Og De betænker ikke hendes Rygte? Vi ville komme
i Folkemunde — —

BIRK. Det indseer jeg dog ikke; Forlovelsen er jo endnu en

Hemmelighed. — Jeg har nu først lært Juliane at kjende, og

jeg er kommen til den Erfaring, at Ingen af os vil blive lykkelig

ved hinanden. Desuden — (med Eftemyk.) jeg behøver vel ikke at

minde Dem om, hvad Andeel De har i vor Forlovelse, og

FRUEN «hurtJKti. Det er nok — det er nok! -- naar det ende-

lig maa saa være. Men Taushed venter jeg af Dem, Taushed

i alle Henseender — —
BIRK. Det kan De stole paa — — denne Sag bliver mel-

lem os. (afsides.t Ha, endelig er jeg da fri! — —
JULIANE. Men. Moder, hvad er der i Gjære?

FRUEN. Stille Barn! — Fat Dig! det er muligt, at her ikke

bliver nogen Forlovelse af idag.

JULIANE. Ingen Forlovelse? Men Gudbevares, hvad skal

det sige?

JØRGEN (sagte til Juliane). Paulscn maa have røbet sig — det

er klart! — (tii Fruen ) Men hvad komme Papirerne den Sag ved?

FRUEN. Ei, Papirerne komme jo ikke Sagen ved det er

Familieaffærer, gamle Documenter.

OTTENDE SCENE.

De forrige. PAlllisEN (kuninirr fra Ba(;i;i""nilcn).

PAULSEN. Naa, endelig træfter jeg ham da!

BIRK (afsidrs). Hvad fattes ham? Skulde det virkelit; være

Anne, som — —
PAULSEN. Hør. Birk! To Ord under Hre Øine! Jeg har

gjennemskuet Dig - jeg veed. hvem Du elsker — din

Hemmelighed — —
BIRK Menneske, hvoraf veed Du - (aWde.s.) Jørgen havde

altsaa Ret!
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PAULSEN. Ligemegetl Men ogsaa jeg elsker hende — —

jeg er reent sterbens, og Du maa afstaae hende! — —
BIRK. Afstaae! Hvad mener Du?

PAULSEN. Som jeg siger — jeg har ældre Rettigheder.

BIRK. Har Du?

PAULSEN. Ja, det veed Gud, jeg har! Jeg har traadt hende

paa Poden — det har ikke Du! jeg har været ulykkelig i lange

Aar for den Sags Syld — det har Du heller ikke!

BIRK. Men jeg begriber ikke et Ord! — Hvem taler Du

da om?
PAULSEN. Om Juliane naturligviis — hvem ellers?

BIRK. Og det er hende, som — —
PAULSEN. Ja vel, ja vel!

FRUEN (til Juliane). Nu ryger Hemmeligheden i Lyset!

JULIANE. Den er jo alt fløiten!

BIRK (til Jørgen). Men Du sagde jo, at det var Anne —
JØRGEN (forvirret). Ja ja — jcg sagde — for jeg troede

jeg havde ingen Idee om — —
PAULSEN (til Birk). Jeg siger Dig, Du maa — ellers vil der

skee en Ulykke!

BIRK (med hævet Stemme). Paulsen ! Du tager feil, jeg er ikke

forlovet med Jomfru Juliane.

JULIANE (til Fruen). Gud ! saa er det altsaa reent forbi mellem os!

FRUEN. Ti stille!

PAULSEN. Ikke — ikke forlovet! Hvad skal det sige?

BIRK. Som jeg siger.

PAULSEN. Men Gud bevare mig! Du fortalte jo

JØRGEN. Ja jeg vidste tilforladelig ikke — eller rettere

sagt — det var — hahaha! det var mit Spøg — — bare for

at sætte lidt Skræk i Dig.

PAULSEN. Naa, Tak skal Du have! (gaar hen tii juUane.) Juliane!

altsaa er jeg dog din eneste Kjærlighed, ligesom jeg var din

første

!
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JULIANE "rækker ham begge Hænder». MJH Ven I

FRUEN. Men, Hr. Paulsen! hvorledes skal jeg forståa dette?

JØRGEN igjor Atiner til haml. Ja, Du glemmer nok Erklæringen.

PAULSEN. Nei vist ikke — den er allerede gjort — —
igaaraftes paa Sancthanshaugen.

JULIANE (fonirret). Ja, nei — det vil da sige - - ikke saa

ligefrem — (tii Birk». De maa ikke tro — —
JØRGEN (afsides). Den Fandens Sladderhank!

BIRK (sagte lii jargen). Aha, hænger det saaledes sammen! -— Alle-

rede igaar vare Juliane og Paulsen enige nu! saa begriber

jeg nok, hvorfor det skulde være Anne, som —
JØRGEN. Tys, tys! Jeg beer Dig!

BIRK. Naa, vær Du kun rolig!

PAULSEN. Men hvor er altsaa denne gaadefulde Kjæreste,

som Du forstaar saa godt at forvare?

BIRK. Kjære^^te! Hvad mener Du?

PAULSEN. Ja, for forlovet er Du jo det tilstod Du. — Naa,

hvor er hun? Herud med Sproget!

BIRK. Nu vel da her! her staar hun! (peger paa Anne).

ALLE. Anne!

ANNE. Gud, hvad skal det sige!

JULIANE (afsidesi. Hvilken Selvopoffrelse

!

BI;RG. Anne? Er det hende - -

BIRK. Ja netop! Forlovelsen har været hemmelig i Ordets

egentligste Forstand ; men Fru Berg og Svigerinde Juliane og

Svoger Jørgen og jeg vi forstaae jo ogsaa at bevare lleiume-

ligheder. ikke sandt?

FRUEN. Ja, det haaber jeg.

BERCi. Men, Anne, hvorfor ha Du aldrig sagt mig

ANNE (hvukendei. Gud. Bcdstcfuder! jeg veed jo selv Intet.

BIRK (hvifikendc». Ja Anne, Du seer jeg gjorde ligesom Paulsen

jeg sprang ogsaa over 1'rklæringen. Hvorledes er Du tilsinds?

ANNE. Johannes! Du veed jo -- Du veed det. Du vced

'
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PAULSEN. Men det er dog en behagelig Situation at være

forlovet I
— det er ligesom alle de gaadefulde Modsigelser i Til-

værelsen opløste sig i en — en — lad mig kalde det en Duft!

da først forstaae vi, hvorfor vi leve.

JØRGEN. Men dine Theorier om Kjærligheden maa Du nu

give Løbepas!

PAULSEN. Mine Theorier? Aldrig i Evighed; men jeg lader

være at anvende dem, det forstaar sig. I Forlibelsestiden tager

man Kjærligheden theoretisk; — Forlovelse derimod og Ægte-

skab — seer I, det er praktiske Forholde, — og i det Praktiske

veed man nok, strække ikke altid Theorierne til.

FRUEN. Men hvorom Alting er, saa faa vi idag to Forlovelser

at offentliggjøre istedetfor een.

JØRGEN (leende) Og derfor kan \i takke Paulsens brændbare

Hjerte.

BIRK med et Biik paa Anne). Nei, derfor kan vi takke de gamle

Erindringer!

ANNE fkaster sig i hans .Armel Johannes!

BIRK. Anne!

PAULSEN (smægtende til Juliane) Gamle Erindring^^r!

JULIANE. Julian!

PAULSEN. Juliane!

(De omfavne og kysse hinanden.)
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PERSONERNE.

Ivar, en gammel rig Odelsbonde.

Ingeborg, hans Datter.

Svend, i hans Tjeneste.

Knut Skytte, en ung Bonde.

Thorgejr, en Spillemand.

Alfhild.

Chor af bryllupsgjæster.

Chor af hougfolk.

(Handlingen foregaar i en Fjeldegn endel Aar efter den sorte Død.)



FØRSTE AKT.

FØRSTE SCENE.

(En vild Fjelddal lukket af bratte Bergsider; ned fra Snefonderne i Baggrunden styrter en

strid Strøm og forsvinder 1 en Ur til Heire Bjerkeskov dækker Berget til Venstre. Hele

Landskabet straaler i stærk Aftenrøde; lidt efter lidt falder Tusmørket paa.i

THORCFJR sidder ved Fossen og spiller.

ALFHILD ligger tankefuld mellem Træerne tilvenstre.

THORGEJR. Det Kvad, som kvædes

I Fossen den stride, —
Den Slaat, ^om ljomer

Langs Bjorkelide, —
Den Laat, som lokker

1 Lauv og Bar,

Tykkes mig kræve

Et Strengeleiksvar!

(jræsvoldcn aabner sig, Hougfolket kommtr sagte frem og lytter.

CHOR AF HOUGFOLK. Hys! hor paa!

Hougfolk sniaa

Gjerne vil i Dansen gaa!

Sommerkvæld

Duger vel

Til et Stævne over Fjeld!

THORGEJR. Det Kvad som kvædes

o. s. v., o. s. v.

.ALFHILD, (dnimmendr) Det Kvad, som kvædes

1 Fossen den stride, —
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Det tykkes mig rumme

Saa tung en Kvide;

Den Laat, som ljomer

I Lauv og Bar,

Tykkes mig kræve

Fra Bringen Svar!

CHOR AF HOUGFOLK (idet de sagte nærme sig.)

Alfhild, den Vænel

Stille, stille, —
Væk hende ikke,

Lad hende drømme I

Hør Strengen graater,

Hør Fossen kvæder!

Over Lien det laater

Mens Dandsen vi træder!

'THORHEJR spiller, ALFHILD synes drømmende at lytte mens Hougfolket

danser og gje^i tager:)

Hør Strengen graater

0. s. v., — o. s. v.

CHOR AF BRYLLUPSGJÆSTER (udenfor scenen tilhøire i det Fjerne.)

Vaagn op, vaagn op, du kristne Mand!

Hvi sover du saa tungt og saa længe!

CHOR AF HOUGFOLK. Huttetu!

Skræk og Gru

Fylder Hougafolkets Hug!

Rap og snygg, —
Hougens Ryg

Dølge dig; der er du tryg!

(de forsvinde.l

CHOR AF BRYLLUPSGJÆSTER. (fremdeles udenfor, men nærmere.)

Vaagn op, vaagn op, du kristne Mand,

Hvi sover du saa tungt og saa længe!
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ALFHILD, (springar op.) Hør; hvad er det? Opigjennem Dalen

Drager saa fint et Følge!

Aldrig saa jeg sligt før idag;

Der er de; hvor skal jeg mig dølge!

(Hun Hygter ind i Lien til Venstre >

IVAR, INGEBORC. SVKND og Bryllupsgjæster kommer ind fra Hoire.

CHOR AF GJÆSTERNE. See hvor Berget bart og brat

Staar i Kveldens Skygge!

Mørket falder! snart er det Nat;

See deroppe; bag Koll og Knat

Blaaner Joklernes Rygge!

SVEND. Husbond, vilde I lyde mit Ord. —
Nedigjen som en Vind i foer;

Kom ihu, — det er utrygt herinde!

INGEBORG. Og Sagnet siger at Nøkkens Spil

Kværver hver den som herinde foer vild,

Saa han aldrig kan ud igjen finde!

IVAR. Vidlos Snak!

INGEBORG. Vend um!

GJÆSTERNE. Vend om!

SVEND. Ja ned til Bygden!

INGEBORG. Saa kom!

GJÆSTERNE. Saa kom!

SVEND. Øde laa Dalen i lange Aar;

Den som I soger, I aldrig naaer, —
Husbond, dersom I vidste

IVAR. Naa. hvad er det?

GJÆ.STERNE. Sig du det hit!

SVEND. Dersom I kjendte bare lidt

Af det som jeg her maattc friste! —
Jeg jog de vilde Rcner

Paa Vidden langt dcrinde;
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Da Ijomed lydt fra Juvet

Et Kvad, som fra en Kvinde!

GJÆSTERNE. Forbandet er Dalen, alt fra den Stund

Da Pesten mærked paa Pande og Mund

Den Sidste herinde!

SVEND. Jeg glytted udfor Berget,

Jeg saa i de stride Strømme;

Der sad hun — —
(han viser mod Baggrunden hvor THORGEJR sidder; Alle faar Øie paa ham og

viger overraskede tilside.)

GJÆSTERNE. Thorgejr, Thorgejr!

SVEND. Ja, Husbond, nu kan I dømme!

GJÆSTERNE. (hviskende mellem hverandre.)

Huldrelok,

Kvad fra Fossen

Har ham lært!

THORGEJR. (reiser sig og kommer frem.)

Rap i Flok

Over Aasen,

Har I Livet kjært!

SVEND og INGEBORG. Hør han truer!

KVINDERNE. Vee os dog at vi kom hid!

THORGEJR. Hougafolkets Høitidsstuer

Aabner sig ved Nattetid!

Hvis I lyster der at danse.

Jeg skal spille!

IVAR. Stille, stille!

INGEBORG og KVINDERNE.
Hu! Af Skræk jeg knapt kan sandse!

GJÆSTERNE. Ned til Bygden! Ned, ja ned!

Her er et forbandet Sted!

THORGEJR. Forbandet; ja, I har det sagt!

Mennesket tør ei færdes herinde!
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Her blev længst tilhvile lagt

Den sidste Mand og Kvinde!

Landfarsotten fra Gaard til Gaard

Feied for Døren og Folket døde;

Siden randt baade Vinter og Vaar,

Men endnu ligger Dalen ode!

GJÆSTERNE. Ned til Bygden, o. s. v.

THORGEJR. (til Ivar) Datter din staar med Guldkrone paa!

1\' AR. (rasende.) Imorgen hun skulde for Alteret gaa;

Men Brudgommen er ei at finde!

THORGEJR. Huldrens Hal har en Port saa stærk;

Der glemmes Alverdens Vee og Værk; —
Den som engang sidder derinde

Aldrig kommer

Ud i Dagen, i den lyse Sommer!

GJÆSTERNE. Aldrig han kommer

Ud i Dagen, i den lyse Sommer!

IVAR. Slaa ham ned, han spaar os ilde!

INGEBORG og SVEND. Stille, stille!

GJÆSTERNE. Længer, længer frem endnu,

Skjønt vi gaar med Skræk ihug!

Knut Skytte, Knut Skytte!

Tyst paa Bergets Port du glytte!

Vi raaber dit Navn i Kvælden den svale —
Blund ikke længer i Huldrens Sale!

(THORGfcJR forsvindcr ved Elven; de Øvrige gaar ud (il Venstre; Eftcrspillct

glider sagte over i ftdgcnde:)

USYNLIGT CHOR AF HOUGFOLK.
Aldrig han kommer

Ud i Dagen, - i den lyse Sommer!
ALFHILD og KNUT kommer illayne oppe I Lien illvcnstre.

ALFHILD. Hør derborie, langt derborte!
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KNUT. Ja, som Laat af Lur og Klokker!

Mænd og Kvinder den Forgjorte

Ud af Berget lokker.

Lad dem kvæde, lad dem lokke;

Lad de glemte Minder flokke

Sig og klinge

I min Bringe, —
Lukt er Bygden nedenunder.

Aldrig did jeg stunder!

ALFHILD. Vent som et Vaarkvad i Lærkemunde

Mægter du dine Ord at knytte;

Fugl i Furu og Lauv i Lunde

Tykkes mig tystne, tykkes mig lytte!

Vist har du hjemme langt derborte

Bag Skogen den sorte!

Vist er du Svenden fager og god,

Som prises i Sagn, og Sange, —
Han som Hugen min har stundet imod

I Nætter lange!

I Lien spratt baade Rogn og Hæg,

Der rødned Multer i Myr,

Jeg hvilte saa lunt under Bergets Væg,

Jeg var Søster til Skogens Dyr:

Og Gubben fra Fossen isøvn mig kvad

Alt med sine Viser saa vene. —
Det voldte jeg gik baade varm og glad.

Og glemte jeg var alene!

Han kvad om en Slægt, jeg aldrig saa, —
Om Kvinder og stærke Mænd,

Om Noget jeg tidt maa tænke paa —
Om Elskog; sig, kjender du den?

Han kvad om en Dal, jeg aldrig har kjendt.
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Det voldte jeg gik baade tidligt og sent

Og bar paa en lønlig Kvide!

KNUT. Jeg aatte Gaard og jeg aatte Guid.

De gav mig en Fæstemø;

Men endda var Hugen min tung og fuld, —
Jeg romte fra Brud og Bo!

I Vildske jeg vandred ; da fandt jeg dig,

Min fagreste Sommerglæde!

Ret aldrig saa gaar Knut Skyttes Vei

Til Kristenlandei dernede!

ALFHILD (jublende ) Hau er funden, han er funden,

Han som længe

Lokked bagved Gubbens Strenge;

Han som tyktes

Mig at tale

Gjennem Trost og

Stær i Dale!

Han er funden, han er funden!

Nu er Alfhiids Vaar oprundcn!

KNUT. Hun er funden, hun er funden!

Fin og fager,

Sommerlys, som Blom i Ager!

Aldrig vil jeg

Hjemmet savne,

Kan jeg vaagen

Hende favne!

Hun er funden, hun er funden!

Fagrest Vaar for mig er runden

!

ALF-HILI). Han er funden, han er funden!

Han som længe

Lokked bagved Gubbens Strenge; P*^ ^"*

o. s. v.; 0. s. v.
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KNUT. Hun er funden, hun er funden!

Fin og fager,

Sommerlys, som Blom i Ager!

0. s. v.; 0. s. v.

INGEBORG og S\'END er under det Foregaaende kommet frem oppe i Lien tilvenstt-e.

INGEBORG og SVEND. Han er funden, han er funden!

See, en Kvinde

Monne her ham trolddomsbinde!

Hun forvist har

Fult ham fristet,

Saa han Sind og

Sands har mistet!

Han er funden, han er funden!

Tungest Dag for mig er runden!

ALFHILD. Han er funden, han er funden!

Han som længe

Lokked bagved Gubbens Strenge!

0. s. v.; o. s. v.

KNUT. Hun er funden, hun er funden!

Fin og fager.

Sommerlys, som Blom i Ager!

0. s. v.; o. s. v.

(INGEBORG og SVEND skynde sig usete ud igjen til Venstre.)

KNUT. Lunt under Bakken vil jeg bygge vor Stue,

Her vil vi færdes tilsammen, —
Færdes frit som Rener paa Vidden

Bag Jøkulkammen!

ALFHILD. Nei, bag Bergets Iskam blaa,

Langt i Livet ud jeg maa!

Alfhilds Dal er mig nu for trang,

I Verdens Dal, der er Leg og Sang!

Udåd i Verden!

Trofast paa Færden
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Kom og min Styrismand bliv!

Høit over Heiene

Bugter sig Veiene, —
Der vi lig svømmende

Skyer og strømmende

Bække vil stævne til Liv!

KNUT. Ja, jeg vil følge,

Ingen fordølge

Skatten, herinde jeg vandt!

Hidop skal skyndte sig

Kvinder at pynte dig;

Svende skal følges ad,

Prise med høie Kvad

Alfhild, den Fagre, forsandt!

CHOR AF GJÆSTERNE. .udenfor hi Vmstre )

Han er funden, han er funden!

Nu er Hædersdagen runden!

KNUT. <der ligesom kommer til sig selv)

Vee mig; vee!

Min Drøm er endt!

ALFHILD, (i hoiesic c.ixdc.) See dog, see!

O, hør hvor veent!

Mænd og Kvinder paa dit Bud

Kommer med Kvæder

1 Hditidsklæder

Dig til Hæder

At hente din Brud!

IVAR, INGEBORG, SVEND or GJÆSTERNE kommer Ind fra Venstre. ALFHILD Maar

nogei afsides tllholre udcn at bemærkes og følger I høleste Spænding det fulgcndc Optrin

uden dog at høre hvad der handles om.

GJÆSTERNE. Nu er Fæstemandcn funden

Der han gik som trolddomsbunden!

Endt er Sorgen;
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Spil og Dands fra tidligst Morgen

Lyde skal i Bryllupsgaard!

INGEBORG, 'fil Svend) See hvor hjerteklemt han staar!

IVAR. (til Knut). Hvad er mødt?

KNUT. (afsides.) Hvad skal jeg svare!

GJÆSTERNE. Siden kan I Tingen klare;

(til Knut.» Hjemad nu, dit Ord at holde!

KNU 1. (sagte og smærteligt med et Blik paa Alfhild.)

Og hende jeg maa slig Kvide volde!

GJÆSTERNE. Præsten venter og Dugen er bredt

Paa Bryllupsbord

;

Kirkestien er snar og let;

Imorgen skal høres i høien Kor

De hellige Vigselsord!

Kom, følg os, — afsted!

KNU 1. (kjæmpende med sig selv.)

Ja jeg følger; men — hun følger med!

(lian peger paa ALFHILD som træder nærmere; Alle vige sky tilbage.)

GJÆSTERNE. Ha, en Kvinde! Det er hende,

Som har vidst hans Hug at vende

Fra hans Hjertenskjær!

IVAR. Ligemeget hvem hun er

Med til Bygden skal hun følge

!

(afsides til Knut ) Hvad dig hendte maa du dølge;

Husk, din Brud er nær!

ALFHILD, (til Thorgejr som ubemærket har blandet sig i Flokken.)

Han er funden, han er funden.

Han som laa lig Guid paa Bunden

Af min Tankestrøm!

GJÆSTERNE. Det er hende, det er hende,

Som har vidst o. s. v.
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THORGEJR. Vee. da vil din Vaarblom visne;

Da vil Verdens Vinter isne

Over al din Droml

IVAR og GJÆSTERNE. Med til Bygden maa hun følge!

Ei i Kirken vil sig dølge

Længe hvem hun er!

KNUT. Vee mig; Alfhild med vil følge!

Ei i. Kirken kan sig dølge,

Hvem som Bruden er!

INGEBORG. Ei jeg vil for Altret følge

Ham, som monne her sig dølge

Hos sin Hjertenskjær!

SVEND. Fagre Ingeborg skal følge

Ham som Viv, og jeg maa dølge

Al den Vee )eg bær!

(Tusniorket er nu paa det Hoicsle og brgynder igjen sua smaat a( aftagc

Hougrulket viser sig oppe i I ierne i Baggrunden.)

ALFHILD. Han er kommen, han er funden,

Han. som længe,

Sang til mig fra dine Strænge!

Verdens Lykke

Vent mig lokker

Gjennem Laat al

Lur og Klokker!

Han er kommen, han er funden!

Nu er Alfhilds Vaar oprunden!

KNUT. Tankestjaalen. trolddomsbunden

Gik jeg længe.

Gad mig ud fra Livet stænge;

Lys og Fred var

I min Bringe,

paa

engang.

p.ia en-
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Kvide nu mig

Hart mon stinge;

Endt er Skyttens Liv i Lunden

;

Tungest Dag for mig er runden!

INGEBORG og SVEND. Han er funden, han er funden!

Her en Kvinde

Monne fult ham trolddomsbinde!

Fra imorgen,

Fra imorgen

Fast jeg lænkes

Skal til Sorgen!

Vee mig, vee, at han blev funden;

Tungest Dag for mig er runden!

THORGEJR. Nu er Prøvens Dag oprunden!

Her du længe

Leved af min Leik paa Strenge;

jang. Nu du færdes

Skal saa vide.

Friste Verdens

Vee og Kvide;

Men er Slottet brændt til Grunden,

Mig du ser i Trængselsstunden

!

IVAR og GJÆSTERNE. Nu er Fæstemanden funden!

Her han længe

Lyttet har til Trolddomsstrenge

;

Men imorgen.

Ja, imorgen

Skal vi glemme

Frygt og Sorgen!

Ned til Bygden gjennem Lunden

Gaar vor Færd i Midnatsstunden!

CHOR AF HOUGFOLK. Hil og sæl i Afskedsstunden!

Did, du stævner,
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Ei at følge dig vi evner!

Efter Lykken

Vil du jage;

Ak, du fanger

Vee og Klage!

Snart din fagre Drøm er svunden

;

Gjæst da os i Trængselsstunden !

(Hougfolket vinker med Blomster og Grene idet ALFHILD med hoi Glæde folger de

Bortdragende, som alle gaar ud til Heire, undtagen THORGEJR, der bliver tankefuld

tilbage ved Elven.)

engang.
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Tunet ve Ivars Gaard. Stuebygningen sees i Mellemgrunden tilhojre; Staburet og andre

Huse tilvenstre. I Baggrunden en tyk Li med Fjeldrygge ovenover. Det er mod Aften. —
Otte Brudepiger kommer fra Staburet med INGEBORG i Brudedragt.

PIGERNE. Nu er hun pyntet med Søljer og Krone,

(Oite Brudesvende kommer med KNUT SKYTTE fra Huset.)

SVENDENE. Nu er han færdig at hente sin Kone.

FÆLLES KOR. Idag er der Gammen i Gildegaard;

Glemt er hver Sorg som os gnaged igaar.

INGEBORG. Værre Sorger mig gnager idag.

KNUT. Sad jeg deroppe bag Skavlens Flak —
Langt langt deroppe

Bag Granskogens Toppe —
KOR. Idag er der Gammen o. s. v.

(I\'AR og SVEND kommer fra Hoire.)

IVAR. Er Borddugen bredt —
SVEND. Ja, Husbond, Ja!

IVAR. Og Øllet, skummer det stærkt og fedt?

SVEND. Ja, Husbond, ja!

IVAR. Kirkevejen er lang at ride, —
Afgaarde maa vi ved Nattetide; —
Færden skal fare med Tyriblus

Fra Bryllupsgaard til det hellige Hus.
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PERSONERNE.

Fru Halm, en Embedsmands Enke.

Sofie I

c, hendes Døttre.
Svanhild

I

Johan, hendes Søn, Student.

Falk, en ung Forfatter.

GuLDSTAD, Grosserer.

Fladland, Student.

Straamand, Præst og Storthingsmand.

Fru Straamand, hans Kone.

Pasop, Redaktør.

Frøken Lærke, hans Kjæreste. ,

Gjæster og Familier, som gratulerer.

Handlingen foregaar paa Fru Halms Landsted ved Drammensveien.

Tiden er en Sommerdag iaar. —



FØRSTE AKT. imy.
Scenen forestiller en smuk Have med uregelmæssige men smagfulde Anlæg; i Baggrunden [I 2ol

J

skraaner den mod Søen, som skimtes tilligemed Øerne. Tilvenstre for Tilskuerne og noget

tllbage paa Scenen sees lidt af Hovedbygningen med en A^randa; tilhoire i Forgrunden et

aabent Lysthus med Bord og Havestole.

ISTE SCENE.
Naar Tæppet gaar op sidder FRL' HALM, SOFIE og FRØKEN LÆRKE paa Verandaen, de

to Første med Haandarbeide, den sidste med en Bog. I Lysthuset sees FALK, JOHAN,
FLADLAND, GULDSTAD og PASOP om Bordet hvorpaa Punschbolle og Glasse.

SVANHILD sidder i Baggrunden ved Våndet.

rALK (reiser sig med hævet Glas og siingfr:)

1.

Solglad Dag i hegnet Have,

Du er skabt til Lyst og Leg;

Tænk ei paa at Høstens Gave

Tidt nok Vaarens Løfter sveg.

Æbleblomsten, hvid og vakker,

Breder over dig sit Tjeld;

Lad den saa langs alle Bakker

Drysses veirslaa't næste Kvældl

CHOR AF HERRERNE. Lad den saa langs alle Bakker

o. s. v. o. s. v.

FALK. Hvad vil du om Frugten spørge

Midt i Træets Blomstertid ;

Hvorfor ængstes, hvorfor sørge.

Sløvet under Slæb og Slid?

Hvorfor lade Fugleskræmmen
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Klappre Dag og Nat paa Stang;

Glade Broder! Fuglestemmen

Ejer dog en bedre Klang.

CHOR AF HERRERNE. Glade Broder! Fuglestemmen

o. s. v. 0. s. v.

3.

FALK. Hvorfor vil du Spurven jage

Fra din rige Blomstergren?

Lad den før som Sangløn tåge

Din Forhaabning en for en.

Tro mig, Du ved Byttet vinder,

Tusker Sang mod sildig Frugt;

Husk Moralen: „Tiden rinder";

Snart din Friluftslund er lukt!

CHOR AF HERRERNE. Husk Moralen: „Tiden rinder"

0. s. v. 0. v. v.

4.

FALK. Jeg vil leve, jeg vil synge

Til den døer, den sidste Hæk;

Fej da trøstig Alt i Dynge,

Kast saa hele Stadsen væk!

Grinden op! Lad Faar og Kviger

Gramse graadigt alt som bedst;

Jeg nød Blomsten; lidt det siger,

Hvem der faar den døde Rest!

CHOR AF HERRERNE. Jeg nød Blomsten; lidt det siger

0. s. v. 0. s. v.

FALK (til Fruen.) See, det var Havevisen, som De bad om igaar.

FRØKEN LÆRKE. Men, undskyld, Hr. Falk, — jeg synes

ikke De har lagt Poesi nok ind i det sidste Vers.

PASOP. Ja, og du havde dog havt saa let for at faa mere ind.

GULDSTAD. Aa, det kan nu være for hvad det vil; men

der gaar en slet Moral gjennem det Hele. Hvad er nu det for
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Økonomi at lade Spurven æde Karterne af før de blir til

Noget? Og saa slippe Kreaturerne ind paa Bejte i Blomster-

kvartererne! Jo, da vilde her see deiligt ud til næste Vaar!

FALK (drikker igjen.) Næstc Vaar I Er du tilbunds vaarglad,

min Ven, da vil du ikke nogen anden Vaar end den du

lever i.

SOFIE (med et tindrende Ølekast til Fladland.) Aa, dCt kan jeg Saa gOdt

forståa

!

FLADLAND (klinker med Faik.) Jeg ogsaa ; Skaal for den Vaar,

som fylder helt udi

PASOP. (forklarende lii Guidstad.) Jo, naar man lægger en allegorisk

Mening i det, saa er det ganske rigtigt. Seer du — (han fortsætter

hviskende med Forklaringen.)

FRØKEN LÆRKE. (tii Faik.) Vi faar vel ellers snart see

noget større Arbeide fra Dem, -for De skriver vel flittigt

herude.

FRU HALM (smilende.) Det tror jeg ikke man skal beskylde

Herr Falk for.

FALK. Hvad skulde jeg kunne skrive om her, hvor jeg Intet

savner?

FRØKEN LÆRKE. ja. jeg mente just da.

FALK. Lad mig miste Synet saa skal jeg digte om den blaa

Himmel. Jeg kunde fristes til at bede Vorherre om en stor

Sorg, — havde^ jeg den saa skulde jeg ikke længere døse Tiden

bort.

FRU HALM. Aa fy!

FRØKEN LÆRKE. Gud, hvor kan De sige sligt!

GULDSTAD. Nei, det kan jeg ikke skjonne; det er jo det

samme som om jeg vilde bede Vorherre om protesterte Vexler

for at være flittigere paa Kontoret.

PASOP. Jo, det er ganske rigtigt; jeg skriver aldrig bedre

Ledere, end naar jeg har Noget at ærgre mig over. (tii cuidnud)

Jeg skal forklare dig det - - (foris«tter hvi»kende.)
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FLADLAND. Falk spøger bare. Nei, leve Lykken — Hjerte-

glædenl

FALK. (tager Glasset.) Eller Sorgen ! (sagte) Jeg ved Fanden ikke

hvad jeg mest trænger.

SVANHILD (som imidlertid har nærmet sig.) Til Straf skal jeg bedC

Vorherre om en stor Sorg til Dem fordi De taler saa stygt.

FALK. See, see, lille Frøken Svanhild; er De der. Jeg

syntes nylig De sad nede ved Våndet hos Deres For-

fedre.

SVANHILD. Hvilke Forfedre?

FALK. Vikingerne naturligvis. De gamle Vølsunger. Sigurds

og Gudruns Datter hed ogsaa Svanhild; det er jo hende De er

opkaldt efter.

SVANHILD. Aa, altid gjør De Nar — (hun fjerner sig.)

FRU HALM. Aldrig kan han lade det stakkels Barn være i

Fred.

SOFIE. Og hun gjør ham dog aldrig noget Ondt.

FALK. Jeg har rigtignok hørt sige at De havde en Bedste

fader som hed Svend og en Bedstemoder som hed Helle, og at

det er derfor De blev kaldt Svanhild, men det kan jeg ikke tro.

SVANHILD. Det kan ogsaa være det samme.

JOHAN. Aa, plag hende ikke fenger.

FRU HALM. (reiser sig.) Men jeg tænker det er snart paa Tiden

at see efter vore Fremmede.

FALK. Kommer her Fremmede?

JOHAN. Ja, veed du ikke det? Præsten Straamand og hans

Kone kommer med Dampskibet; du husker han er valgt paa

Storthinget og saa kommer de nogle Maaneder iforveien for at

more sig lidt. Det er hos ham Svanhild har været et Par Aar,

og derfor tager han ind her.

FALK. Det er jo herligt! Han maa være en rigt begavet

Mand; jeg husker han skrev nogle ypperlige Noveller for en

14— 16 Aar siden.
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PASOP. Ja. og jeg anmeldte dem i Bladet. Det var min

første Debut.

FALK. Og det bedste Du nogensinde har skrevet.

PASOP. Det vil jeg just ikke sige; den rette Modenhed kom

først siden. Men det var ogsaa en Tid som Folk kunde skrive

i, den var ganske anderledes righoldig, mere poetisk end de

senere Aar; Gudbevares, jeg husker det saa godt, det var den-

gang jeg begyndte at blive forelsket i min nuværende Kjæreste.

FALK. Nuværende? Har du da før —

?

PASOP. Aa nei, Snak; jeg mener hun, som nu er bleven

min Kjæreste. Nei, det kan jeg sige mig fri for; jeg har aldrig

været hverken forelsket eller forlovet mere end den ene Gang.

GULDSTAD. Straamand havde ogsaa en Historie herinde.

Ja. dengang var han nu bare Kandidat.

PASOP. Ja, det er saa gud sandt. Hans Kone —
GULDSTAD. Hun er Datter af et rigt Trælasthus, som ikke

vilde vide noget af Forlovelsen; men de To holdt fast skjønt

der ingen Udsigter var. Saa gik Huset fallit og saa fik han

hende.

FLADLAND. Det er nu noget plat fremstillet. Der var vir-

keligt et smukt og dybt Forhold mellem dem, det kan man og-

saa sea af hans Arbeider fra den Tid. Det er underligt at han

ikke skriver mere.

FALK. Ja, en af vore erfarne Poeter siger rigtignok at:

„ Kjærligheden gjør Petrarker,

Som Fæ og Ladhed Patriarker;"

men jeg tror der er en dybere Grund hos Straamand, og hans

Kone skal være en fortræffelig Dame, som nok vil holde ham oppe.

(Dtmerne h«r imidlertid rajjet H«tie or Msniiller.»

FKU HALM. See saa, hvis Herrerne nu er færdige —
FLADLAND. («tRW m SoHe.) Jeg kommer strax.

«Alle t*»r mod Bigjrunden undtat^n FALK og H.ADI.AND; SVANHII I) er bleven (ltba{e

inde i Hu<et )
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2DEN SCENE.

FALK og FLADLAND.

FALK. Hør Du!

FLADLAND. Hvad nu?

FALK. Hvad i Guds Navn er det for en Forandring som
er foregaaet med dig?

FLADLAND. (smilende.) Synes du da jeg er saa forandret?

FALK. Ja, i de sidste Dage; jeg kjender dig knapt igjen. Du er

glad og lystig fra Morgen til Kveld; har Du brudt med Theologien?

FLADLAND. Nei, tvertimod. Jeg har aldrig været bedre

Theolog end nu, men det er ikke af Bøgerne jeg henter det; —
Aa, Falk, Falk, min Ven, jeg er saa glad, saa lykkelig! Jeger
forlovet!

FALK. Med Sofie?

FLADLAND. Ja, naturligvis! Det er nu tre Dage siden, men
Ingen veed det. O, dersom Du kunde tænke Dig hvilken

Lykke — ! Jeg er ganske som et nyt Menneske; jeg har faaet

Tanker og Ideer, som jeg aldrig før vidste af. Jeg er bleven

bedre, jeg holder inderligere af Gud og Verden; seer jeg et

Kryb paa Veien, saa træder jeg tilside for ikke at gjøre det ondt.

FALK. Men Fru Halm?

FLADLAND. Aa, det gaar nok; jeg er ikke ræd for Nogenting.

FALK. Og Fremtiden?

FLADLAND. Den tænker jeg ikke paa! Jeg lever bare for

Guds deilige Dag som skinner omkring mig. Derfor var jeg

ogsaa saa glad i din Vise. En prægtig Vise! Skaal og Tak for den.

FALK. Skaal og tillykke. Der kommer Svanhild; hun ved

naturligviis ikke Noget?

FLADLAND. Nei naturligviis. (gaar i Baggrunden.)

3DIE SCENE.
FALK. SVANHILD (kommer ud fra Huset.)

FALK (seer efter ham.» Han behøver ikke nogen Sorg for at fylde

Livet ud, han hjælper sig med en Forlovelse. Han var bleven
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saa varm og saa glad, saa frisk og sund; — og jeg I Aa jeg

er en Nar! Jeg er en forskruet, sygelig, overspændt afFekteret

Karl! Hei, din Pedant, hvad bilder du dig ind; hvad er det

for et stort Indhold i dig som skal fyldes ud, hvad er det da for

et Kald du har faaet siden du forlanger at Vorherre skal sætte

sig i særlig Aktivitet for din Skyld.

SVANHILD. Hvad er det De taler om?
FALK (tænder en Cigar.) Aa jeg siger mig selv nogle smaa

Komplimenter.

SVANHILD. Saa høflig er De aldrig mod mig.

FALK. Nei, men De fortjener det heller ikke saa godt

som jeg.

SVANHILD. Det kan vel saa være, men —
FALK. Jo jo. De fortjener det; eller rettere. De fortjener

Noget som er tusinde Gange bedre.

SVANHILD. Sig mig, hvorfor er De altid anderledes mod

mig naar vi er alene, end naar vi er sammen med Andre?

FALK. Er jeg det?

SVANHILD. Ja, bestandig.

FALK. For Fremtiden skal jeg ikke være det; ræk mig saa

Haanden og lad os være Venner.

SVANHILD. Nei det vil jeg ikke, for jeg er vred paa Dem
for Noget fra igaar.

FALK. Fra igaar? Hvem vil tænke paa igaar.

SVANHILD. Det var noget Stygt, som De foretog Dem. De

slog en Stær ihjel nede i Hæggetræet.

FALK. Og det saa De?

SVANHILD. Ja oppe fra Vinduet. Den sad og sang dernede.

De laa og horte paa, og da den holdt op ventede De en Stund,

saa tog I)c en Sten og —
FALK. Det er ganske sandt. Gud ved hvor den Stær er kommen

fra saa tidligt paa Aaret; den kom hver Dag, for det var altid

den samme, jeg kjendte den igjen paa en hvid Fjær i Halen.
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SVANHILD. Og saa kunde De være saa umenneskelig —

!

FALK. Aa hvad. Den havde sunget alt hvad den vidste,

og hvad den sang, det formede sig i mig til et Digt; Digtet

skal jeg skrive iaften, det skal komme ud blandt Mængden;

tørhænde det kan gjøre et Hjerte glad og frit for en Stund; og

skeer det, hvad har da slig en ganske almindelig Stær at leve

for længere. Det er mere end der times de Fleste af dens

Lige; og tilmed slig en, som ovenikjøbet havde en Lyde.

SVANHILD. En Lyde!?

FALK. Ja, den hvide Fjær i Halen.

SVANHILD. Jeg tror at De igrunden er et ondt Menneske.

FALK. Aa, hvor kan De tale saa! Tænk nu ikke mere paa

den Ting. See her har jeg noget til Dem.

SVANHILD. En Bog!

FALK. Deres Familiekrønike. — Nei nei da — det er Vøl-

sungasaga. Der kan de læse om den rette Svanhild; det har De

jo saa stor Lyst til, sagde De igaar. Hun var en Kongedatter

og en herlig Kvinde; men der var noget raaddent ved de so-

ciale Forholde der i Landet; naa ja, det er der andetsteds med;

man indretter sig saa fortvivlet gjennem Slægt til Slægt at Ne-

mesis fra og til maa ud og skaffe lidt Ligevægt tilveie. For-

staar De mig?

SVANHILD. Nei.

FALK. Seer De, naar der saaledes gjennem lange Tider er

gjort Brud paa den memneskelige Orden, naar det saaledes følger

af Forholdene at der stiftes Ægteskaber uden Kjærlighed, og

Kjærligheden ikke kan nære sig uden gjennem Forbrydelser, saa

maa nu og da et Offer falde for at forsone de vrede Guddomme.

Og til Offer maa Slægten give det Bedste den har. Saaledes

gik det med den [ægte Svanhild; der var skeet stygge Ting i

hendes Slægt; de som bedrev det slåp godt; hun var uskyldig

og blev revet sønder af fire Heste. Det er omtrent hvad man

kalder Fatum.
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SVANHILD. Revet sonder —
FALK. Kan De nu forståa hvorfor jeg finder det saa latter-

ligt at De har faaet dette Navn som rummer i sig Begrebet af

Offring for Tidens Brode. — Og dog, og det er det værste,

— De tør komme til at bære deres Navn med Rette.

SVANHILD. Jeg forstaar ikke hvad De mener.

FALK. Hvor meget er der ikke i Dem som maa rykkes op

med Rod for Verden kan bruge Dem. De fire Heste maa sent

eller tidligt ud for at gjøre Tjeneste; Svanhild, som hun nu er,

maa trædes under Fodder, stampes paa, knuses under Hovene,

og naar saa Verden har hende som en formløs Lerklump, saa

kan den agere Kunstner; Hei, saa skal den ud med Modeller-

kniven, saa skaber den hende om i sit Billede ligesom Vorherre

gjorde, sætter et smukt Fodstykke under, og saa passer hun til

Dekorationen, til Kostumet, i Balsalen, i Ægteskabet i Hverdags-

livet, og hvor det skal være

!

SVANHILD. Falk, Falk! Hvad er det! De gjør mig bange!

FALK. O, havde jeg kun een stærk Evne i min Sjæl; en

eneste Evne. som jeg ved jeg mangler, da skulde De ved den

levende Gud ikke gaa tilgrunde. Sig mig. Svanhild, havde De

Mod til at opoffre Dem ganske for mig istedetfor for Verden

— tør De — aa, jeg er gal, at jeg siger alt dette --

SVANHILD. Opoffre mig, o Gud, hvad skulde De kunne

bruge mig til?

FALK. Dem!

SVANHILD. Ja, De som staar saa høit over mig.

FALK. Lad os ikke tænke mere paa den Sag. Tag nu Deres

Saga og læs. Commune naufragium — naa - ! Den er fuldgod

med den bedste Roman
; ja det vil De rigtignok ikke synes om

nogle Aar.

SVANHILD. De tror jeg vil forandre mig saa meget?

FALK. Skjønner De Dem paa Bogvæsen?

SVANHILD. Bogvæsen?
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FALK. Det er Rafns Oversættelse jeg har bragt Dem, men

kanskee De heller vil have Originalen?

SVANHILD. Nu er De igjen saa underlig, næsten bitter.

FALK. Den Tone kommer jeg bedst af med.

SVANHILD. Ikke hos mig. Falk, der er Noget som feiler

Dem; kan ikke jeg hjælpe? Dersom De bare vilde sige mig —
FALK. Jeg har jo sagt Dem, — det slåp mig jo ud af

Munden.

SVANHILD. Men jeg forstod Dem ikke.

FALK. De kunde tåge Stærens Rolle; synge for mig, —
ikke inde, ikke ved Pianofortet; nei, hvor De gik og stod, —
hørligt for mig alene; ikke i Toner, men i Ord, i Tanke, i Gjer-

ning, i Taushed, — jeg skulde give Digt for Digt igjen naar vi

to holdt sammen —
SVANHILD. Og naar De saa kunde mig udenad?

FALK. (trækker paa Skuldrene) Ja, saa husker De hvoHedes det gik

den Anden.

SVANHILD (tier og græder stille ved Lysthuset.)

FALK. De græder, Svanhild! O, gjør ikke det. (tager hendes

Tørkiæde og tørrer Taarerne af) Saa, saa, — vær nu ikke bedrøvet; Gud

ved, jeg vil ikke gjøre Dem ondt. Der kommer de Andre. Svar

mig, havde De Mod til at leve det Liv med mig, rigt, men kort,

bare en Sommer over?

SVANHILD (tier.>

FALK. Ja, betænk Dem vel, thi om igjen kan det ikke gjøres.

De skal handle frit, De skal selv give mig Dem, ellers kan jeg

ikke bruge Dem.

SVANHILD (tier som før.)

FALK. Hvad der spørges om, er om et Offer for mig, et Offer,

fuldstændigt fra Deres Side; som Stæren at synge Dem tom og

fylde mig med Indholdet, og naar jeg er færdig med Dem,

naar jeg kan Dem — Ait forbi, — ingen Vinter bagefter —
saa skilles vi — Svanhild — svar mig for Gud, har De Mod?
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SVANHILD feftfr et Øiebliks Pause). Nci

!

FALK. Saa ikke mere om den Sag; lad saa Verden faa Dem.

4DE SCENE.

De Forrige. FRU HALM, GULDSTAD, PASOP, FRØKEN LÆRKE, JOHAN, FLADLAND

og SOFIE kommer fra Baggrunden.g

FRU HALM. Dampskibet er alt inde paa Havnen; nu kan

vi vente Pastorens hvert Øieblik.

PASOP. (t.i Falk) Ved du om Straamand hører til Opposi-

tionen?

FALK. Det tror jeg ikke; det horer jo ikke til Tiden.

PASOP. Men det er jo ikke sagt at han følger med Tiden.

FALK. Ja isaafald kan han jo hellerikke hore til Opposi-

tionen.

FRØKEN LÆRKE (sagte tll Pasop, som gaar tilbage). Nu ef han ?

PASOP. Jeg ved ikke; men han skal nu abonnere alligevel.

'de gaar mod Huset.)

FLADLAND (sagte tll Falk, idet han nænner sig med SOFIE.) Maa jeg

forestille dig —
FALK. Jeg ved ikke hvad du mener.

FLADLAND. Aa du behøver ikke at forstille dig; det er

med Sofies Tilladelse at jeg — —
FALK. Og det kan du gjøre uden al Nødvendighed?

FLADLAND. Hvilket?

FALK. Trække Trediemand ind i det som I to skulde eie

helt og holdent alene.

FLADLAND. Du er jo min Ven, og jeg kan ikke runime

al min Glæde alene. Sofie og jeg har desuden tænkt at tale til

hendes Moder endnu imorgen.

FALK. Nei, nei; gjor ikke det! Det vil I angre. Er det da

ikke velsignet godt saaledes som det er?

SOFIE. Jo det er det jeg ogsaa siger; men Fladland —
FLADLAND. Ja jeg kan ikke holde ud alle disse Vanskelig-
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heder som er forbundne med at faa Sofie itale, ja blot for at

faa see hende —
FALK. Aa, min Ven — du skjønner ikke paa

FLADLAND. Desuden kan jeg ikke fordrage at denne Gros-

serer idelig er om hende — — Gud ved hvad Hensigter han

egentlig kan have —
FALK. Guldstad? Tror du at han ?

SOFIE. Aa, det er bare Indbildning —
FLADLAND. Nei, det er paa ingen Maade Indbildning. Det

er jo ikke længere siden end nu nylig nede i Haven! Da jeg

kom derned var han om dig med alleslags Komplimenter. Og

din Moder har han ogsaa været særdeles opmærksom mod i

den sidste Tid.

FALK. Ja, ja; lad det være som det vil; men lov mig Begge

to, for eders egen Skyld, — at vente indtil videre — I maa

ikke nu strax —
FLADLAND. Naa ja da, indtil videre, men ikke længe —

min gode velsignede Sofie — hm — Frøken Lærke seer paa

os — (de fjerner sig hver for sig.)

FALK. Færdig med første Akt i tre Dage, — ! Det er en

produktiv Forfatter — eller, det er nok snarere fordi Stoffet

alt er forbrugt — hvorledes vil de To udfylde Resten af det

lange lange Stykke?

GULDSTAD (siaar ham paa sicuidren). Naa, Hr. Forfatter, staar man

II 15327 og spekulerer paa et nyt Digt?
[I 279 '7]
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PROLOG.
Julen var fra gammel Tid

Viet ind til Spøg og Glæde,

Hverdagslivets travle Slid

Tidens Byrder, Dagens Hede,

Er i Julen alt forglemt, —
Sindet er til Loier stemt;

Loier helst man da vil nyde,

Derfor Løier her vi byde.

Men at disse Løier her

Netop er ..Soldaterloier"

Deri en Betydning er, —
Og hvis Eder det fornøier,

Skal i Korthed ieg omtrent

Melde hvordan det er ment;

Meningen er klar som Dagen, —
Uden Omsvøb da til Sagen:

Tiden, som vi lever i,

Er en krigersk Periode,

Deri ligger Grunden, hvi

Nu Soldaten er i Mode;

Dog, ei blot et Forts Beskydning.

Ei Manøvrer hid og did, -

Ogsaa Tankelivets Brydning

Vel fortjener Navn af Strid.

ll»r,,k Ih-.rn I fiefltdie »krifier I.
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Veteraner og Rekrutter

Er hver Sjæl trindt om paa Jord;

En til Amors Hær sig slutter,

En til Musers Fane svor;

Ja, selv Damerne der givet

Blev et krigersk Kald i Livet, —
Deres Valplads er ei svanger

Just med Lig, men dog med — Fanger.

Men den Lære som der kan

I Soldaterløier fmdes.

Er: at ikke Stridens Mand

Bør af Livets Alvor bindes.

Juleglad, til Lyst og Skiemt,

Bor vor Tanke være stemt ;
—

Ikkun der, hvor Glæden trives,

Kan Soldaterløier gives!
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TIL EN DAME
med et Exemplar af „Gildet paa Solhoug".

Hver den, der eier en liden Blomst,

Som han ret af Hjertet har kjær —
Han flytter den did, hvor den venligt kan

Belives af Solens Skjær.

Men Kunstens Verden har og sin Flor

Af Blomster store og smaa,

Der trænge til Lyset og Solens Skjær

For ud sit Bæger at slaa.

Min lille Bog er for mig en Blomst

Som jeg ret af Hjertet har kjær;

Jeg sender den did hvor den venligt kan

Belives af Solens Skjær! —

Jeg sender den did, hvor jeg haahe tør.

At den finder et venligt Hjem;

Dens bedste Sol er et vaarligt Sind,

Thi trives den vist hos Dem! —
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PROLOG.

Der lever en gammel Sage

Fra Indiens Fabelland;

Den melder om Slottet, som reistes

Ved Flodens hellige Strand.

Der siges den lykkestærke

Eier af Lampens Skat

Reiste de gyldne Tinder

Alt i en eneste Nat.

Hans Ønske forstentes i Kvader,

Hans Higen høined sig stærk,

Den voxte til Søiler og Buer

Under det stolte Værk.

Hans Maal var et Verdens Vidunder,

Men Ungdom laa over hans Sind,

Se, derfor han lo i Nøden

Og Tvivlen fløi aldrig derind.

Og derfor kom gode Aander

Fra Jord og fra Himmel og Hav;

Hans Længsel i Malm de støbte,

Hans Drømme de Legem gav.
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Th i kunde den lykkestærke

Eier af Lampens Skat

Bygge de høie Tinder

Alt i en eneste Nat! — — —

Fabelens Tid er ude;

Kravet er mér end Tro;

Værket vil Daad, ei Drømme,

Skal det i Høiden gro.

Men Sindets unge Fortrøstning

Eier en evig Magt;

Med Haabet, det friske — fagre.

Staar tjenende Aander i Pagt.

See, derfor vi trøstig bygger

Vor samlende Tankes Slot;

Venlige Aander er med os, —
Thi voxer det jevnt og godt.

Snart staar det som fuldbragt Gjerning;

Vor Tak da til hver og een,

Som bar til vor lykkestærke

Tanke en ogende Steen!



Fangen paa Agershuus.
En Skitse fra Slutningen af forrige Aarhundrede.

FØRSTE HEFTE.

1850.

FØRSTE CAPITEL.

Begyndelse og Ende. —

I det ene Hjørne af Christkirkegaarden i Christiania findes en

lille Plads som benyttes til Begravelsessted for de paa Agershuus

Fæstning afdøde Forbrydere og som derfor benævnes „For-

brydernes Hjørne".

Denne lille Plads har sletintet Mærkværdigt ved sig, — den

er et saa beskedent og ubemærket Hvilested som vel nogen kan

ønske sig, næppe skimter man et halvtforfaldet Kors mellem

Gravene, ingen Indskrift hentyder paa hvem der slumrer her

og sjelden sees nogen menneskelig Skikkelse paa dette Sted.

De Efterlevende synes her ikke at lade sig nøie med at Dødens

Glemsel efterhaanden lægger sig over Gravene og deres Be-

boere, — de synes endog at fremskynde den. —
Dog man maa erindre sig at vi ikke sige dette ubetinget,

dette kunne vi hellerikke og netop heri ligger Anledningen til

at de følgende Blade ere nedskrevne.

Det var i Slutningen af forrige Aarhundrede at Beboerne af

de til Christkirken stødende Gader ligesom andre Forbigaaende

efterhaanden vare blevne opmærksomme paa en tilhyllet sørge-

klædt Kvindeskikkelse som hver Morgen frygtsomt og iilfærdigt

listede sig frem langsmed Huusrækkerne indtil hun standsede
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ved Kirkegaardsporten som hun aabnede og begav sig derpaa

hen til en af de mest afsidesliggende Grave.

Denne Grav lignede fuldkommen de øvrige, undtagen at den var

bedre vedligeholdt. og at et lille sortmalet Kors var opreist i

det ene Hjørne. Herhen var det, som sagt, at den ubekjendte

Kvindeskikkelse rettede sine Skridt, hun syslede lidt ved

Graven som om hun var beskjæftiget med et eller andet, blev

derpaa staaende ligesom hensjunken i Betragtninger og bort-

fjernede sig derpaa ad den samme Vei hun var kommen.

Christiania var ikke dengang den galante Hovedstad den

siden er bleven og Indbyggerne følgelig helleringen Hovedstads-

beboere, de besade endnu end god Deel Smaastædsaand og

manglede altsaa hellerikke Nysgjærrighed.

Det kunde derfor ikke feile at den hemmelighedsfulde Kvinde

og hendes daglige Vandringer til Kirkegaarden snart bleve Gjen-

stand for Omtale. Men alle Nysgjærrighcdens Bestræbelser synes

at strande. Alt hvad man erfarede var at hun boede i en af

Forstæderne i et lille Huus der var blevet hende testamenteret

af en gammel Kone hos hvem hun havde opholdt sig.

Hendes Navn og Livsomstændigheder vare ubekjendte, hun

lavede afsondret fra al menneskelig Omgang og saaes aldrig

undtagen naar hun foretog sin regelmæssige Valfart til Kirke-

gaarden. Paa Graven, som hun besøgte, fandtes intet Navn,

kun saameget havde man bemærket, at hvergang hun var gaaen

bort, hang der en frisk Blomsterkrands paa det lille Gravkors

og de visne Blomster fra den foregaaende Dag vare borttagne.

Men dette var ogsaa de Nysgjærriges hele Udbytte; Interessen

svækkedes ogsaa efterhaanden da man begyndte at beiragte

hende som vanvittig; tilsidst blev hun ganske horte fra Kirke-

gaarden og man erfarede at hun var dod.

Paa denne Kirkegaard stod jeg for nogle Aar siden i Selskab

med min gamle salig Onkel Bjarme. Mange af mine Bekjendte

huske vist denne Original, denne ægte Typus af hans Tids
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Kjøbenhavnerstudentere. Han havde i sin Ungdom gjældt for et

æsthetisk Hoved og produceret en heel Deel saakaldte litterære

Smaasager, som med Fornøielse læstes i mange af hans Om-
gangskredse, men som aldrig til et større Publikums Nytte ud-

kom i Trykken.

Her stode vi da som sagt; — underveis havde min Onkel

underholdt mig med en heel Deel mærkelige Begivenheder fra

hans yngre Dage, som forstørstedelen havde tjent til Stof for

hans belletristiske Arbeider. Vi vare traadte ind paa Kirke-

gaarden fordi han der vilde vise mig en hvori engang en Skin-

død under høist romantiske og af ham endmere romantiserede

Omstændigheder var opvaagnet. — Samtalen gik saaledes over

fra et til et andet, indtil jeg tilsidst bragte paa Bane Sagnet,

eller hvad jeg skal kalde det, om den hemmeligshedsfulde Kvinde-

skikkelse paa Kirkegaarden, hvilket jeg nogle Dage iforveien

havde hørt omtale.

Min Onkels Ansigt antog under denne Fortælling et Udtryk

af megen Forundring, hvilket var meget sjeldent, da han gjerne

kjendte alle slige Historier forud.

„Hm", udbrød han endelig, „det var dog besynderligt, —
tænk, det har jeg aldrig vidst noget om" — men siig mig,

Brynjolf!, vedblev han efter et Øiebliks Betænkning, „hændte

dette virkelig i Anno nogle og halvfems?"

Jeg gjentog hvad jeg havde hørt og næppe var jeg færdig

førend min Onkel fortsatte:

„ Skade, stor Skade, at jeg ikke skulde have vidst dette for

tredive Aar siden, — thi dette Fruentimmer stod sikkerlig i

Forbindelse med Personerne i mit Hovedværk." —
„Onkels Hovedværk," udbrød jeg temmelig forundret, og det

af to Grunde; thi for det Første havde jeg aldrig hørt et Saa-

dant omtale og dernæst var det ingensinde faldet mig ind at

tænke mig min Onkels „Værker" i Forbindelse med Begrebet

„ Hoved". —
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„Nu ja, mit Hovedværk, det er et Arbeide som desværre ligger

ufuldført i min Pult, fordi jeg manglede Enden paa Historien."

„Det var virkelig Skade", svarede jeg, thi jeg huskede at

ved Gjennemlæsningen af Onkels Værker var Enden det hvor-

efier jeg altid længedes meest. —
„Ja du har Ret, det var Skade, virkelig Skade, for du maa

vide. dette Værk tilhorer Historien" —
Her kunde jeg ikke ret vel tilbageholde et Smiil, min Onkel

bemærkede det nok og han skyndede sig at tilfoie: „Ja ja. det

vil da sige, Personerne deri tilhøre Historien, — iaften skal

jeg vise dig Manuscriptet. Der kan endnu gjøres Noget deraf,

thi netop i Fortællingen om Kvindeskikkelsen troer jeg at have

have fundet Slutningen paa det Hele." — — — — —
— Den gode æsthetiske Sjæl er nu hensoven, mig har han

testamenteret sine Manuscripter, det eneste jeg nogensinde i

mit Liv har arvet og formodentlig kommer til at arve. Med

Testamentet fulgte imidlertid den Forpligtelse at afgjore min

Onkels litterære Gjeld til Samfundet ved at udgive hans Manu-

script i Trykken. Det er imidlertid ikke usandsynligt at Læse-

ren, hvad Betalingsmiddelets Gehalt angaaer, bliver snydt for

en god Deel af Beløbet da jeg reent ud maa tilstaae at jeg er

meget ubevandret i Afgjorelsen af Gjeldsforpligtelser. Forresten

vil jeg ikke undlade at tilfoie, efter mine Collegaer, DHrr For-

fatteres Exempel, at Bearbeidelsen af titnævnte Manuskript skri-

ver sig fra min Haand og hvad Godt man saaledes maatte finde

deri, hidrorer naturligviis fra mig, det nvrige maa min salig Onkel

svare for. Jeg reserverer mig ogsaa mod alt Ansvar, med Hensyn

til Forbindelsen mellem hiin Kvindeskikkelse paa Kirkegaarden og

min Onkels Fortælling. da det ikke kan nægtes at hans Bevi-

ser herfor streife temmelig langt ind paa Hypothesernes Gebet,

skjønt de virkelig have nogen Sandsynlighed for sig. Forovrigi

er Fortællingen historisk og, hvad Hovedsagen angaaer, rime-

ligviis allerede iforveien kjendt af de Fleste.
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ANDET CAPITEL,

Hvori Læseren lærer Fru Justitia at kjende, saaledes som

hun saa ud i forrige Aarhundrede. —

Gaarden Møglestue i Nærheden af Lillesand var i fordums

Dage Tingsted for de omliggende Sogne. Denne Gaard har en

smuk Beliggenhed paa en vid, tildeels med Furruskov omgiven

Slette lidt vestenfor nysnævnte By som dengang endnu ikke

existerede, idet kun enkelte Hytter laa adspredte ved Strand-

kanten hvor siden Klynger af Huse have reist sig.

Tæt ved Gaarden Hgger vestre Molands Kirke og ikke langt

fra Samme lidt længere nede mod Soen seer man de røde Tage

af Gaarden Lofthuus. De Bygninger som nu findes dersteds

skrive sig imidlertid fra et langt sildigere Tidspunct end det nær-

værende Fortælling skal omhandle. Dengang bestod Vaanings-

huset af en lang Bygning paa et Stokværk med smaa Vinduer

hvis Ruder efter den Tids Skik vare indfattede med Bly. Bag

denne Bygning paa den anden Side af Gaardsrummet laa en om-

trent lignende der benyttedes til Udhuus. Den tredie Side af

Gaardsrummet indesluttedes af et stærkt og høit Plankeværk

forsynet med en jernbeslagen Port, en Levning fra endnu ældre

Tider; og paa den fjerde Side adskilte et lignende Plankeværk

Gaardspladsen fra en temmelig stor og veldyrket Have. Alt dette

er nu forsvundet, kuns paa en lille Høi lidt ovenfor Huset staaer

et gammelt Egetræ hvorfra man har en smuk Udsigt over Om-

egnen og som derfor var den daværende Eiers Yndlingsplads, —
den kaldes endnu af Almuen Christian Lofthuus's Eeg. —
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241-' FUGL OG FUGLEFÆNGER.
Engang, medens jeg var lille,

Sprang jeg i min Faders Have;

Fuglen sang sin Morgentrille

Frit fra Gren og Gjerdestave.

Og I
a. Da jeg smågut varl jCg Skar I

fr. Bamekåd) af GranCpindC

Ret en sindrig Fuglefælde; —
' Sidder Fuglen alt derinde!

' ^ Fælden ilsomt ind i Stuen,

Skræmmed Fuglen ved mit vrede

Blik og ved min Stoi og Truen.

'^ " O, hvor hruger den sin Vinge!

Liv og Frihed er den buden, —
Let mod Himlen vil den svinge

Sig, — men styrter knust mod — Ruden!

242' '-' Du er hævnet. grusomt hævnet!

Ogsaa mig en Magt har hildet

I en Fælde, hvor jeg evned

Kuns at flagre om forvildet!

Og paa mig et Øie stirrer

Koldt og haanligt la. »tort og skrsrnnomil gjenncm Gittret,

Dette Blik min Sjæl forvirrer, —
Rædsel har mig gjennemsittret.

Og naar grant jeg tror at ane

Stien, der skal Frihed bringe,

Segner jeg med knækket Vinge

Ned ifra min drømte Bane.
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243-^ BJERGMANDEN.
Klippe! brist med Larm og Brag

* ^ Nedad maa jeg Veien bane

Mod det Maal, jeg kun tør ane!

Dybt i Fjeldets stille Nat

^-'^ Mellem Guidets lyse Grene.

Hist i Dybet er der Fred,

Fred og Nat fra Evighed

;

Ban mig Veien, tunge Hammer!

Til Naturens Hjertekammer.

Engang sad som Barn jeg glad

Sad paa Vaarens Blomsterleie,

Havde Himlens Fred i Eie.

2441-8 ]v\gr, jgg glemte Vaarens Pragt

I den midnatsdunkle Schakt,

Glemte Fuglens glade Sange

Dybt i Fjeldets hvalte Gange [a. Crubens Tempelgange].

Dengang først jeg treen herind,

Tænkte jeg med barnligt Sind:

„Dybets Aander skulle raade

For mig Livets store Gaade."

„De skal lære mig hvordan

Blomsterknoppen spire kan,

Hvorfor Heiens fagre Blommer

Sygne hen, naar Høsten kommer."

12 Som belyser det fra Grunden.
1^-15 Da til Klarhed denne Vei?

Lyset blænder jo mit Øie,

19 20 Ban niig Veien, tunge Hammer!
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til Naturens Hjertekammer!

245' - Saadan gaar det Slag i Slag,

Til han segner træt og svag,

* Ingen Klarhedssol oprinder.

228- KONG HAAKONS GILDEHAL.
^ Hvor Uglen bygger sin Rede;

* De jaged' ham ud i den sorte Nat

" Du gav os Erindringens gyldne Høst.

ic 17 ;v\en spored' du vel i noget Bryst

En taksom Tanke at stige?

229' Der maatte du stande, som Albions Drot,

^ I Sekler peb (j. fi.>;i Stormen med Haan og Spot,

° ^ Nu snakkes jo lydt om at Folket er .,vakt":

Det prøver vel Feilen at rette;

Saa flikkes med Pjalter din Kongedragt, —
'° Hvor Uglen bygger sin Rede, —

231' MARKBLOMSTER OG POTTEPLANTER.
' Med Tonen i Livets Dramer,

De spire ved Kakkelovnsvarmen.

233' EN FUGLEVISE.
* ' Og sogte os paa Bænken

Et kj»>ligt Hvilested.

* '^ r F^iletræets Krone sang

En Fugl for sine Smaa.
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Jeg malte Tankebilleder

Med broget Farvespil, —
Hun stirred stille for sig hen

Og lyttede dertil.

Den lille Foraarssanger

Baade kvidrer og leer, —
234' Og naar jeg eensom vandrer

^ Saa har for alle Fugle smaa
^^ Den lille Skjald fra Grenen

Har vist lyttet hvor vi gik,

'1 Hver vinget Sanger nynner om

X 530' EN LIVSVAAR.
531'^ '** Igjennem dens unge Kviste.

Min Sjæl er som Bjerken; for hvert et Blad

[Let tor hænde sig Jonsokskveld]

-° Skjønt let tør hende sig Jonsokskveld

532' - Bjerk i Bakken! For hvert et Blad

I dine Jomfruklæder, —
^ Af jublende Foraarssange

'^ Der for Vinden gaa.

X 554' ET GRAVØL.
* Gjennem Røghullet glor to nøgne Nuter
6
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555' -Læst Og hort er hellige Ord,

Voxlys brænder paa Baaren.

* Strimen, den blaa, tykkes trang idag [trangere nu] (Det tykkes den

Gamle saa trangt Idag]

* '' Ned over Stuetaget [stueni luder.

Det er som de havde Sænket sig ned [sorgen glorgjennem Ljaaren ned]

Og lagt [lægder] sig over hendes Bringe

I
Hun seer paa sin Sorg [Sorgen], og den seer igjen

Og lægger sig om hrndes [tungt oiti] [klemmer saa saart hendes] Bringe;]

Det er som den sad deroppe paa Nuten

Og slog med den sorte Vinge.

Hustruen — nu har hun grædt sig ud; (Men ude ved Kirken

er Dalen lys,]

MaglStjaalen i sin Kvide [Der er Solskln og Hlmlens Vidde. -]

Der er daa miidt] et Lys at frydes ved

For dem, som i Sorgen sidde —
Og Aar vil gaa for de stille Folk

556- Der den skinner ved Jonsokstide;

* Og Dagene vil nok glide.

265- ' SANG
VED

INDVIELSEN AF DE NYE BYGNINGER FOR
LILLEHAMMERS LÆRDE- OG REALSKOLE.

Fredagen den Ste Novbr. 1858.

Mens Lien lysner, og Skogens Flor

'" " Det Værk vi her mon bygge!

Men Fjeldets Sønner de veed saa vel.

'^ At Tollens Top, der den gror paa Fjeld,

li 16 [)g veed at Stråa bag Bergets Ur

Kan gyldne Kroner bære; —
.ti Henrik Ibacn: EfierUdlc kknflcr I
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26610 Y^u Aandens hellige Have !

14-16
Pj,^ Skolestuens [-hjemmets] Tanke,

Og see i Skolehusets Mur

Et Værn, men ei en Skranke!

X 561' MAAGESKRIG
(tilegnet Danmark.)

* Min danske Broer, det varsler [siigt spaar tor] djg

® Heroppe paa den norske Led

* Bær Varselsbud mod Danmark ned. —
1' '* Men ligegodt, paa Holm og Skjær

I slaa jer ned betids.

Der er ivei et Ilingsveir,

En Uveirsnat er vis.

259-^ TIL KVINDEN.
VED DEN FJERDE STORE SANGERFEST.

Pintsen 1859 i Arendal.

Med Sommer i Sjæl for vi frem gjennem Sund og Fjord:

Livsmodet blomstred i bølgende Chor!

I Løvsprætt under Led,

Ja, Sangerens Sind er som Bjerken i venest Vaar;

Gjærende Kraft gjennem Aarerne gaar;

261^-^ 4DE JULI 1859.

* Høstveirstyngsel over Sangen.

^ Har ei Smil lor Folkemund:
'^ Unge Norge, send ham da

2626-7 j^g j^g^ gQ^ gj Barn ifang.

Lad mod Drømmens Land ham stævne,
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262" Ak, det var saa rigt og fuldt,

'^ Hvil da, Konge, sodt i Blund;
'-*

Feires Folketankens Gilde!

263' Hist i Dal med Elvesus.

^ Ligger Bondens Bjelkehus

' '" Standser ham, som opad rider, —
Spørger hvor Kong Oskar lider.

Og som før den Gamle- staar

Ensom udenFor ved Stuen,

Ryster sine hvide Haar,

Breder Bjerk og Bar om Gruen;

Det er Oskars Dag idag.

Derfor er i Hytten Lag:

Hæggeblom paa Skab og Hylde,

Og i Hjertet Tankers Fylde.

Styr din Flugt \a. , dmmi udover Vik, —
Se paa Gutten hist i Haven!

'* ^- Leger Konge, — heiser Flaget!

Svanevinget, under Seil,

Skummer Briggen langt derude

Med Kong Oskars Navn i Speil
,

HelgeKlædt med Treletsklude lo. Konge, se dit nag er orrd

Veirbidt Sjøgut ser fra Dæk
Bolgedandsen Vild og kjæk. [a. havmanJsJans mrd

krængel da-k .I

264* Men ifald en Lindring sval

* Sig mod Gud fra Folkets Bringer I a r* ssngens vinseri.

267" FOLKESORG.
Nu bærer Kirkeklokken Bud

'
I lønlig Ko, paa alfart Torg
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267 '2 I Smertens Dage lidt;

'5 Snart Gravkapellets Port er lukt,

** En Sæd igjennem Tidens Flugt, —
268' * Hans Leer i Graven hviler sødt,

Hans Sjæl i Lyset boer, —
Der har han Søn og Fader mødt

I de Forklartes Chor.

^ •' Han gik med Frelsensfølge stort

Ind til Gud Faders Dom.
14-15 pi-a Oskars milde Færd paa Jord

Sprang lyse Alfer ud;

269^ I Nordens Minderad.

2 6-3 SENDEBREV til H. 0. BLOM.
'^ Staar trykt i Morgenbladet for den 7de.

287'' Dit Billed-Figenblad for kort og smalt,

'8 Mens Folket kræver Krigskvad til sin Kamp,

288^ De tog engang fra Pyramidens Indre

3^ Det laa saa stolt i sit forstente Skrud,

Det havde glemt hvor vakkert Sol kan tindre;

Hvad Nyt det saa, det agted tifold mindre

* Med Spot mod Tiden — for den ei stod stille.

Med Magt Du Tiden vil i Slummer tvinge,

Derinde mangen Tankealf fik Vinge,

Fløi ud, blev Landnamsmand, formerte Ætten,

Men Du — benægter Ægtefødselsretten!

Du seer ei Folkekravets fulde Føie,

Du spotter Frugten af Din egen Sæd,

Mismodig vil Du lægge Bruget ned,

Den Mark, Du engang selv var med at pløie.

Er det ei meer end Ukrudt vi maa døie?
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Læs hvor Du vil. tag disse Strofer med;

Dansk Ordlag raader jo i hver en Linje,

Dansk Tænkesæt er Hemsko selv paa Vinje.

Men nu tilbage til din mørke Spaadom,

289* * Saa kommer hid til os mangt navnløst Navn,

Som flux faar Værd ved Farten over Våndet;

Tal derfor ei med fuldt saa heie Ord,

Om Smorbasun og Syngen-op og Klynken,

Den klæder ilde denne Næsens Rynken

Ved Hjemmevirket fra din egen Moer;

Det tør og hænde sig at Skaalens Synken

Blir paa den Side, hvor Du mindst det tror,

Hvis jeg tar den af Dig justerte Vægten

(brug ombord i gammelstrandske Jægten,

Din Skylden er, ifald jeg her tar Post,

Og passer op dernede hver som snøvler.

Og brænder løs paa hver en udslidt Vrøvler,

Som skjænker Dig din Dry-Madeiramost.

"' Fra Nummer 2 til Chorets Formand, Hansen?
'" '" Der findes snart igjen vel Sted og Stunder;

Men følg mig indom Dør til hint Vidunder.

290" Udover Lid et Skrud af Rogn og Hæg?
'" Nei, Ydunsæblet mangler, det er Sagen,

*' Tag derfor rolig dit Gevær i Hvil.

'* Kan aldrig vækkes op — han maa gaa under!

291-' Da gryr en nyfødt Sol bag Aasens Bryn;

* ' Da skal Du see at Dagens Lys kan brænde.

Skjønt mørske Stammer knak for Nattens Lyn,

Da vil Du see: den hoieste blandt Himle
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252' HØIFJELDSLIV.
^ Der ruller Skyens Bølger blaa,

" Og vidt udover Dybet [a. stupetl saa,

" '^ Men ovenfor der er et Land [a. \ brott og brand],

Lig Øflok midt i Hav,

I Taagebølgers Brot og Brand,

I Glands af Guid og Rav.

2531 ^ Den stille Fjeldfugl seiler slig

Som Snekken vidc-t ud,

Mens Nuters Rad bag Jøkelflig

^ Indunder Fonnens Bræm:

Fra Dalen skilt ved Urd og Elv, —
Det har kun samme Himmelhvælv

Og samme Gud til Ven.

See Sætergjenten fager staa

I Kvældens Skygge svøbt.

Den Tankealf, hun stirrer paa,

'' -^ Hun veed ei selv hvorlangt den vil,

Saalidet som dens Navn, —
Men under Luur og Klokkespil

Hun drømmer bagom Jøklens Ild, —
Der findes vel en Havn!

2541 9 i3gt gj- saa kort, dit Sommerliv

Paa Sætervold bag Bræ;

Snart foldes Jutulkappen stiv

Udover Koll og Kvee:

Da sidder du ved Ljaarens Hul

I Livets vante Færd, —
Men spind du trøstig Lin og Uld:

Et Syn paa Sommerkvældens Guid

Er vel en Vinter værd!
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276' ' STUDENTERNES HILSEN
TIL

PROFESSOR A. M. SCHWEIGAARD
den 13de Mai 1860.

Lig et Nybygg bag de tykke Skoge

Det, som trængtes om, var Sol derinde,

'" Gjæve Rydningsmænd med evigt Minde.

277' For hvis Virken Mørket maatte vige

Sol der sendtes mellem Vindfaldsgraner

270' TIL STORTHINGET
' ' Broder, mindes

Du, hvad findes

" Eller mon Du glemte

'^ Maa, der Gubben foer;

"' '' Dulgt |j. hojii i Lien; —
Nedpaa Stien

271' Rundtom Fiender flokked,

" Frem mod Maalet; —
"' Jæmte-Fylking brast.

"" Endt [a. Glemt] var Striden,

^-^^^ ' SANG
Til.

DEN SVENSKE RIGSDAGS
KRONINGSDEPUTATION

i Trondhjem 1860.

' Indi højen Kor:

" Mæler |j hviskcri Mindets Ord;

'^
1 saa Fonden hvid;
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2731» Templets sjunkne Pragt [a. brændte mud kan Ingen vække,
274" Ja, skjønt Olafskirkens Pragt gik under,

'- Har han Fler igjen!

307' ^ PROLOG
VED

DET NORSKE THEATERS
FESTFORESTILLING

d. 10de Oktbr.

Tempelspir og Kongeborg,

Reist i Fædres fjerne Dage,

6

Staar nu som en Landesorg,

Norges friske, rode Flag

fflH-" TempeUa. Kirke-ispirets Gyldenglands

Spredtes vildt [a. fanged rust] for Vejr og Vinde;

Kongehallens glade Dands

Klinger aldrig mer derinde.

Men et Sagablad [a. våbenskjoid] forbandt

Nuets Tid med den, som svandt;

Flagets Dug er Sagabladet,

Dækt med Runer tusindradet.

'- '^ Flom nu over Folkets Værk,

Som du flommed om vort Minde!
'^~'' Lad din Frihedstunge tale

Gjennem Mænd fra Fjord og Dale!

308"' Ind i Hal til_ Folkets Øre. —
^" Stryg da, Flag. dit høje Hvide,

^' Nej, saa vil det aldrig skee [j. den dag vi får ej se]!

^'~^'" Inde under Hallens Tag

Er der Rum for Aandens Sag, —
309^ Ret som Frænder to de staar, —

""^^ Folkeaand, saa [a. Mande-viije,] fri som stærk,
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Værg og vogt da Folkets Virke, -

3W'- "•
I vor unge Friheds Kirke !

Lad kun Murens Sten forgaa, —
Daadens Sojle dog skal staa.

310'

Lofte højt og evigt bære

Norges Held og Norges 1^. fremtid op il Ære.

TERJE VIGEN
314-' For Doren stod Hunger og Dod.

328> FORVIKLINGER.
Det var dryssende hvidt af Blomstersnee.

Der fløi i Haven en liden Bi;

En Æbleblomst den forelsked sig i.

'' Leved en liden men dydig Mus.

329'
I Londom den sukked: Du Kart saa fin.

* Da hjem den vendte, var Karten Frugt.

I Londom den sukked: L)u Frugt saa fin,

Og Musen blev død i et halvkvalt Ak!

.^30' - Og Spurven blev ligervis; — i sit Skjul

Man fandt ham da Kornstangen reistes til Jul.

' Saa gik den i Kuben: der Fred den fandt.

* Og alt kunde endt saa godt og saa smukt,

240' ' MED EN VANDLILII:.

Se. Marie, hvad jeg bringer;

• ' Vil du den til Livet vie.
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Fæst den ved dit Bryst, Marie;

240'-' Vil en mindre stille Bølge.

^""^^ Aa, jeg ved nok, at igrunden

Lurer der en Nøkk paa Bunden!

247'^^ LYSRÆDD.
Dengang jeg gik i Skolen,

^ Men sænkte sig Nattens Skygge
* Da gjæsted mig Spøgelser stygge

10-11 Og hvis jeg lukked Øjet,

Da drømte jeg saamangt,

248»^ ' Af Nattens Skræmselsslør;

Da vaagner al min Higen

2921 2 SANG
VED

KUNSTNERFORENINGENS FEST
FOR

SKUESPILLER CHR. JØRGENSEN
den 30te Mai 1863.

* " Ved jeg Den, som [a. ung og frisk han] foer;

Værget hans var Aand i Pande, [d. Fortids Sæd l Nordens Lande]

Magt og Marg i [a. i bUk og] Ord.

yd. Ungdomsmagten, Ungdomsnicdetlblodet]

I hans Aarer brandt,]

I den friske Fjeldgrund Foden [d. iden friske FjeldluftBlodei[Modet]

Ydunssaften fandt.]

^' Men det faar vel Hvermand sige,

293^ ^ Lyster høre Danmarks Svanes

Sang ved Hjemmets 0.
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293'' Du har stridt, kan roligt hvile, —

" Mæler højlydt (j. måutcrkti om de Kjække,

'* "^ Tale lydt til sene u. tii de ynKrd Slægter

Om hvad Manden M Aandeni mægter!

255' FRA SANGERTOGET.
I.

LANGS LEDEN.

' Den dejlige skinnende Dag,

l«
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360' LINCOLNS MORD.
''' Og saa faldt der den ene Mand.

361

3
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374» '- Her jeg sidder på en vis,

som de sidder i Paris.

Store tvske floskelhelte,

som med ord vil verden vælte.

"* -" Øllet snak. politisering,

er min æselkods traktering;

'-' -^ og i dagsavisens spalter,

finder jeg den kost, som gotter,

Hg ragout af rotter.

375* skydes ned af Krupp-kanoner

' " og jeg indesluttet står

15

pa en illusions rumer.

og i denne skumle grav

376'" landsmand st det, skreg fian studsende:

-" [indskudt]

-' -'* [indskudt o<i strø»ci.}

311- * dengang kongen var en gud,

Potifar fians statsminister —
samt at statsministrens svoger, —
tør vi tro egyptologer, —
og, ej sandt, vi tror jo trygt dem, —

'

fian. De ved, som kunde synge,

'" " det er slig en skaldenykke

fra Kambyses kritisk dømmende
'*" " og maske lidt uhehændigt

kriticerte ham indvendigt —

;

"• '" og hvad så? Så tier tossen. —
og så er beundringsstolen

'" Sådan gamle Memnon troner

'•'
blidt lixnKsii forsonet med sin stilling

taer han ind en vakker skilling

af tributens åndemynt .

^*"" audients ej blot for stormænd
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men sågar for norske normænd,

som for mig og [min ringhed] Og Peer Gynt.

378* nogle løse pennedrag.
^

på vort konge[keiser-]liv ombord
'* drevne mest i kaprioler,

"^ et amfibium af dem,
379'^^ samt naturligvis som basen [en skok]

på det dyriske gebet, [i

et og alt en tre og treti] [olden- eller old-germanske

tyske vildSVin, ditO tamme, [omer, næsten ganske tamme]

* [indskudt.]

* tvende militære rovdyr,

^"^ item både stor- og [tyske stordyr, tyske] Smådyr,

under fællesnavnet [ait tiihobe tyske] rådyr, —
^^ for en mand i kongens tjeneste!

380^-8 ved et billed~fra Sahara.

De har sikkert hørt fortælle

rfui'° får den se stillebensstykker.

[mangler.]

[indskudt.]

Ribben, knokler, hvide skaller,

13

14-19

20

24 tænders gule perle[gisne]rader

er balkongers perlerader;

381' og som mørskne ridderfaner

5

7

og på hele dette billed

vokse, vokse, tusend gange [former fange,]

'^
Ja, så er det. Gennem tidens

18

25

red henover tidens vidder;

der de midt i skaren rider,

382^ skrider langsmed fiodens vande,
5

9-10

rejses templer og pyloner;

tusend templers søjle- [sfinxers dobbelt] rader

mærker karavanens gader;
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382-' lå den livløs, stum og stur;

24 \indskudt.\

383' Disse karavanens rester

^ mødte Karnaks søjlesokler

'^ vidned stumt om dodens stund i

'" Hvad var vel Achilles-hælen,

hvorfra såret gik til sjælen?

Thor i Åsgårdsreien tuder

384'" "
[/ omvendt orden; ligesd ordene harmen, jublen.

'^ "* Hvor var Juno ej personlig,

når gemalens Ihun mandensi krumme veje

til et ensomt nympheleje

efterspored [i sin havntranKi uforsonlig?

Hvor er ej Apollo klar [s.ndi,

som han står i Vatikanet

mellem stridsmænd hed i brand,

ej [nuni i Musers samfund blidere?

Hvor er ikke Mars en mand.

når han — noksagt, og så videre?

385' En fik spurvenæb at bære,

' \indskudt.]

"* ser jeg håbets vårdag tindre; —
*' -^ Sælsom er dog slægtens gang

ad historiens vindeltrappe;

kredsen er den samme krappe,

38(3' viljen er den samme higende; —
Og så står vi netop nu

Atter en kong Gud paa tronen;

Atter rejser imiKcri pyramiden

Atter spændes alle sener,

atter svulmer alle arcr,

atter sveder træl og tjener,

Og fra neden som fra oven
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samme krigsret, samme sværd

løftet mod enhver forvoven

hævdning af [pukken på] personens værd.

Råder guden eller massen [flokken], —
alt og alle skal i kassen [blokken].

Det er tidens karavane [nutids karavanen],

SSTtfUf" Tillad her et spring til siden, —
egentlig et baglænds spring.

Alle ved vi, før i tiden

øvtes også store ting.

Tænk på Gustaf Adolf bare

med sin lille [forrest i sin] svenske skare,

lig en Luther klædt i stål;

tænk på Haldens borger-bål

stukket an af egne hænder;

husk den fangne mand i Bender,

tænk på Wrangel og Baner,

tænk på Dybbols sejge helte,

Wessel agter på fregatten,

som et lyn i mørke natten

langt, så langt vort øje ser,

står endnu i rad og belte

seiersgangens [mindets] tusend telte.

^'^ er det da så stort, det store? —
Ja, hvad gør et værk da stort?

'^'^
i sin stormgang mod Paris.

Hvem står stærk og klar i faren;

staben, anonymt spionen —
koblets løste flok af hunde

388^ Derfor ved jeg grunden svigter;

' Årets værk får da sin dom.

Øjeblikkets blæst slår om;

som en storm på ørkensletten
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vil den fælde hele ætten —
og kun det kan evigt leve,

388* " Wessel agter på fregatten,

som et lyn i mørke natten; —
tænk på Dybbøls sejge [Kc,ni;edybefs djenel helte; —
over dem sig sangen spænder

i

II

[indskudt.J

fra en festdags smykte telte.

'* og de andre generaler

^^ -' slår ej sangens fjærild ud

[bryder didens stygge lar\'erl

e|, som sanKens fiitrild, ud|

De kan bare silke spinde

til en tid og do derinde.

389' Thi Isåi dæmonisk er den magt,

som fik verdens gang at råde;

sfinxen på sin stuniheds vagt

dødes af sin egen gåde.

Just i sejren bor forliset;

i systemet bor dets dom,

intet dådsdigt er at lur sigi tolke,

* " blev et dødt Utii imaskineri

spækket ud med sværd og dolke, —
fra den stund, en herr v: Moltke

dræbte kampens poesi..

'" vil den fælde stygheds-ætten;

" sidde stivt på saga-stolen

^M-' nye slægters karavaner

krydse vil de kvaltes baner;

31H)'' under verdenskorets klang.

på det vordendes kanaler

under verdens festtogs-møde,

(sejle Utyrvi frem i morgenrøde]

32 - Henrik IhMn: Kftcrladtr «krlfier I
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390H-16 gennem lampers digtnings- [skonheds] brand,

sejle løftets land imøde.

391 ^""^ det vil ærgre slægt og slæng;

[jeg vil skældes for en hedning]

men jeg har en skræk for [folke-]sværmen

:

frygter [vii] ej plettes til af bærmen,
16-18 Brevet er i kurven lagt;

gid den [Ballonen] med sin lette fragt —
-° må på Norrmalm kaste anker!

37^-^ TIL MIN FORLÆGGER.
(Ved hans jubilæum.)

3722 stenen [blokke] til vort fælles-hjem, -

* mures [huies] nischen og for Dem

!

246^^^ MIN UNGE VIN.

Din elskov var min unge vin,

jeg karret løvomkranset;

den dufted sødt, den perled fin,

den gæred hed, og den er min,
^ mon karret bærmen aver?

251^ KLØFTEN
*" Der [Da] rasled perler over løv ;

—
da hvisled faldets [dråbeisi regnbuestøv.

" lå kløftens grusbund atter tør.
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258' SVANEN

"^^ Bestandig lyttende,

gled du henover —

:

Stumt beskyttende

psychen. som sover,

280'-' STORMSVALEN.
Stormsvalen færdes

hvor landet glipper

det er mig Fortalt af en gammel skipper

' som midt mellem livet og døden drommen.
" '^ digterfugl, digterfugl, — der ser vi folgerne!

Heldigt forresten, [Ja. OK hvad mer erHJa.det som er værrc -li lærdes o)ne

regnes din færd mellem [holdes det meste rori skipperløgne.

28^^' ET STAMBOGSVERS
(ikke afsendt.)

* * Det blev du også, sandt for gud, —
et lykkebud, som gik — gik ud —
min stjerne — ja et stjerneskud —

'^>4' ' FRA DVBBØL-DAGENE
Jeg skikked på rim et klokkeklemt

'" De drøfted mere [kriKcni, fortalte adskillige

.W5^ Til hende var vendt de fleste røster;

' " Og alle yttred med suk og støn

sit håb for fruens eneste søn.
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305" Hvor var hun smuk den sølvgrå kvinde

306^ Forklaringen lå så inderlig nær:

284' MINDETS MAGT
^"^ og så blir der lindt under kedlen fyret.

Og alt imens han på positivet

^ Af smerte knapt kan den bundne sanse;

10-11 Og hører han siden blot melodien;

fluks farer en dansende djævel i "en. —
285^ Og hvergang en genklang fra den tid lyder,

5 Det kendes [går mig] [c. går] som stik under neglerødder;

331^ ^ FRA HUSLIVET.

I huset er stille, på gaden dødt;

jeg sidder med skærm over lampen

;

stuen hylles i skygger blødt; —
da kommer børnene, nikker sødt

^"* De kommer, mine voksende børn på rad,

trinde gutter og piger —
'" '- hej, hvor legen gik vild [går w] og glad

til de aller dejligste riger.

Da, just som legen gik allerbedst, —
'^ med briller på næse, med knappet vest —

332^ Der faldt en vægt på den viltre flok; —
*

i fremmedes nærhed, ved man nok,

334'
I GALLERIET.

^
for staffeliet

335' 2 Som grånende kvinde
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for staffeliet

33511 12 og smykker [pynter] kirker

og glæder [fryder] tourister.

>« og grånet hårene.

364- TIL MIN VEN REVOLUTIONSMANDEN
5 Slå alt overende; da har De mig sikker.

10 Men d engang endogså blev Lucifer luret;

'2 Lad os handle som mænd og ikke som talere;

365' KVAL I HØJHED.
s

i de unge bundne hænder.

9 1= viljen lænket i sit skjul;

liånden spændt om fædres faner,

sindet fVldt af storheds-planer; —
vejen stængt af vindfalds-graner, —

iti 17 Jeg forstår hvor bundne vinger

værke kan, hvor buret tvinger;

366' Navn på navn på melodier

6 " fangen fik ej være [h«m, der ej nk jigel le. ham, som

e| nk •ejrcl med.

Tanken fyldt af skonheds-larver

9 1' ordets kunst din dådskraft arver

sætter blomst i leg med farver; —
jeg forstår hvor [<-. ilemsel, Klcm«el!l Iriugt meJ slemscl;)

kvalen harver

" «* Måtte dolge Herrens ægte

skrifttegn på din pandes if. mi pi p«nden»| |åbnel hvælv

måtte nægte idealet.

'» Kval i hnjhed; kan 1, dverge
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366-* skindet for en dådløs slægt?

367^ aldrig vidst, hvad drømme[n] er.

^° ind i sjælens lukte kærrer;

'- kræver dag og nat mit: bliv!

ly for døgnets Pål og Peter; —
I vil nævne høje pligter.

Har I købt hans djærve sjæl?

22 24 så han på kommando sigter [selvets epos svigter]?

Købt ham, købt ham, så han svigter

selvets store bedre [hadsk mod kaidets bedstel del?

368 1
6 [indskudt.]

® Kan I, vismænd, fatte sligt?

* Kval i højhed, fængslet trang;

drøm, til livets prosa vækket, —

-

Versets monument jeg rejser

frit jeg flaget [for hans fejl jeg flaget hejser, —

]

333^ EN KIRKE.
^ Om natten skygged,
6

8 u
med brækjern-stang.

med tro og tvil [oks og fii],

af dagens virken

og nattens lirken

i dobbelt stil. —
Og [Dog,] døgnfolk[etJ flytted

derind i tro;

thi dagværks-udbyttet

358'-' TAK!
Hendes sorg var de skygger

som mørkned [stængte] min sti;
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358* som løfted mig fri.

* her digterens skude

mit sind i glod,

hvo gnisten bod.

359' Og just for hun venter (kræver)

' jeg sidder [v«ger] og prenter

369' VED PORT SAID.
^ over stranden glittred;

' " satte punktum for (vedl talen.

Dampernes tog

strøg forbi obelisken;

hørtes nyheders hvisken

:

Det [Mitj digtspejl, der funkled

mod mandfolk-tojter.

13 IC

var hjemme fordunklet

370' * Lidt hvasst det stak;

men jeg fik mig samle.

Gud være tak, —
mit land er det gamle!

' fra hyttetåget;

'" trods smertens-kloerne!

'- '^ over „Bitter-soerne"

!

Er dagen (.Når d«gen er) sluknet,

392' » RIMBREV
Til FRU HEIBERG.

Dresden i påske-uKcn IHTi,

'" '*
// omvendt orden.]

393* og, som blomst en forårsdag,

"* lytte skulde de derinde
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39320 23 gj^j, gj jjj. jgg bruger vers;

op fra hverdags dækkets planker

må jeg syn og korpus hæve

til en rundsigt frit fra mers.

394^ sorg, som sneer,

® fyldens liv jeg friest skænker
* Og når takken, som mig brænder,

^° er det blot og bart mit stykkes
'^

disse rimets små buketter?
^^ lægger takken på min mund;

395- gennem scenens under-land, —
* bar jeg i mit minde fæsted

tftrt-i^ Vil det heller ej, ved Gud!

Her i ensomhedens [hjertekuidens] ørken

mine syners spire-skud

trænger hårdt til værn mod tørken.

Dugg og regn

ly og hegn

søger helst jeg da i minder

som mig binder

til et hjem, der ligger bag mig, [uvor vej tiibage]

går for længsel kun og klage.

*^ De er som en dag ved sundet,

396^ * sendt fra skoven

stryger lig en sang foroven

;

'- har sit bløde tæppe spændt.
^^'^

Ifølger efter 1. 17; alt efter 1. 24.]
'^ Hvilket tog af blanke svaner
^^

hvilken vrimmel,
-" dagglans i de spændte klude,

^' [indskudt]

397* Hvilken rejsning, slank og smekker,

* " det er som hun ånder, lever,
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der hun svæver

taus og gådefuld forbi [og fri],

alfepiger

dukker, stiger

foran bOUgenS hvide skum [skumklædt foran bouRcns stavn]

397'^^
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401- må som nattens meteorer —

* og så friste

^^ Sving Dem fri som fugl i luften

op fra denne triste tanke!
'-"*'

af en stemnings

trylleri, —
[mangler i Iste udkast; indskudt i 2det.]

lænket fast med sort på hvidt

^'' '^ men en alf af åndens ranke —
402^ [mangler i Iste udkast.]

Hvilke fremtids-syner rige!

^° [mangler i Iste udkast; indskudt i 2dct.]

'^
afstand kaster

—

-" [mangler i Iste og 2det udkast.]

403'^ kvæger det en digters øje —
'*"'' Deres gang på livets bølge

under sol og børen blid,
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